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Voorwoord
Er zijn vele houdingen ten opzichte van de Bijbel.
Van vele kanten wordt het aangevallen, bespot en uitgelachen.
Maar wat ook mensen denken of vinden van dit boek, het is en blijft het meest unieke boek
dat er is.
Elk persoon die niet in God gelooft zal toch moeten erkennen dat het is: het meest gelezen
boek, het meest verkochte boek, het in de meeste talen vertaalde boek, het meest aangevallen
boek, een geschiedkundig uniek boek, het boek dat de grootste invloed heeft gehad op de
geschiedenis.
Voor hen die God dienen is de Bijbel het Woord van God.
Jezus zegt dat wij zullen leven van de woorden van God.
God heeft ons het Woord gegeven opdat wij daardoor zouden leven.
Door het Woord leer je God kennen, leer je waar je vandaan komt, wie je bent, en waar je
heen gaat. Ook leer je het doel van je leven kennen en openbaart God door Zijn Woord hoe je
kan leven. Het Woord geeft je wijsheid.
Het Woord van God openbaart aan ons: redding, genezing en bevrijding.
In deze studie wil ik duidelijk maken wat het Woord van God voor de gelovige (voor jou.)
kan betekenen.
God komt alleen eer toe.
Ik verlang ernaar dat je God beter zal leren kennen en dat je zal groeien in je leven met Hem.
Henri Hüpscher

Nieuwegein, juli 2000
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Opdracht om het Woord tot ons te nemen
Het Woord is een soort brief van God aan ons. Wij leren God daar doorheen kennen.
Het openbaart ons ook wie wij zijn en wat het doel voor ons leven is.
Het is een handleiding voor ons leven.
Daarom wil God zo graag dat wij zijn Woord kennen, opdat we relatie zullen hebben met
Hem en zullen leven zoals God dat heeft bedoeld. Dan zullen we tot ontplooiing komen en dat
wil God zo graag zien.
Maar als we denken dat we het wel zonder Gods Woord kunnen doen, dan maken we een
grote vergissing, zijn we ongehoorzaam en zullen we zoveel missen van wat God voor ons
heeft.
Jozua 1:8: “Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht,
opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij
op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.”
Johannes 8:31: “Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord
blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij”
Johannes 12:48: “Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem
oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.”
Johannes 14:23: “Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn
woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem
wonen.”
Johannes 14:24: “Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord, dat gij
hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft.”
Kolossenzen 3:16: “Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid
elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende,
Gode dank brengt in uw harten.”
2 Timoteüs 3:15: “en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen
maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.”
1 Johannes 2:5: “maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt.
Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn.”
God verlangt ernaar dat wij Zijn Woord tot ons nemen en kennen.
In onze “moderne” tijd houden we steeds minder van boeken lezen en hebben we het vaak
moeilijk om het Woord te lezen en te zoeken daarin om Hem meer en meer te kennen.
Als wij steeds meer gaan begrijpen wat het Woord is, wat het kan betekenen in ons leven en
wat Gods plan ermee is, dan zal onze houding gaan veranderen.
Als het Woord levend voor ons wordt geloof ik dat we het zullen gaan liefhebben en er
enthousiast en blij mee zullen zijn; net als Koning David.
Psalm 119:140: “Uw woord is geheel gelouterd, uw knecht heeft het lief.”
Psalm 119:162: “Ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt.”
Psalmen 119:172: “Mijn tong zal uw woord bezingen, want al uw geboden zijn
gerechtigheid.”

Jezus ons voorbeeld
Jezus was vol van Gods Woord. Op jonge leeftijd was Hij er al mee bezig.
Hij vond het belangrijk om het Woord te kennen.
Tijdens zijn bediening onderwees Hij het dagelijks.
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Hij is voor ons het voorbeeld om na te volgen.
Zie ook eens de teksten van Johannes uit de vorige paragraaf. (Dit zijn Jezus woorden.)
Lucas 2:46: “En het geschiedde na drie dagen, dat zij Hem vonden in de tempel, waar Hij zat
te midden der leraren, terwijl Hij naar hen hoorde en hun vragen stelde.”
Lucas 19:47: “En Hij leerde dagelijks in de tempel. De overpriesters en schriftgeleerden,
evenals de voornaamsten van het volk, zochten gelegenheid Hem om te brengen,”
Lucas 20:1: “En het geschiedde op een der dagen, waarop Hij het volk in de tempel leerde en
het evangelie verkondigde, dat de overpriesters en schriftgeleerden met de oudsten daarbij
kwamen staan,”
Lucas 21:37: “Overdag leerde Hij in de tempel, doch de nachten bracht Hij buiten door op de
berg, Olijfberg genaamd.”
Lucas 21:38: “En al het volk kwam des morgens vroeg tot Hem in de tempel om Hem te
horen.”

Wat is het Woord?
Een boek
Het Woord van God, de Bijbel is een boek dat uit een verzameling van 66 boeken bestaat.
De Bijbel bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament.
Hier volgt een overzicht van de indeling van de Bijbel.
Oude Testament: 39 boeken:
Bijbelboek

Aantal hoofdstukken.

Soort boek

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium

50
40
27
36
34

Geschiedenis en wet
Geschiedenis en wet
Geschiedenis en wet
Geschiedenis en wet
Geschiedenis en wet

Jozua
Richteren
Ruth
1 en 2 Samuël
1 en 2 Koningen
1 en 2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Ester

24
21
4
31, 24
22, 25
29, 36
10
13
10

Geschiedenis
Geschiedenis
Geschiedenis
Geschiedenis
Geschiedenis
Geschiedenis
Geschiedenis
Geschiedenis
Geschiedenis

Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied

42
150
31
12
8

Poëzie en wijsheid
Poëzie en wijsheid
Poëzie en wijsheid
Poëzie en wijsheid
Poëzie en wijsheid

Jesaja
Jeremia

66
52

De Profeten
De Profeten
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Klaagliederen
Ezechiël
Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

5
48
12
14
3
9
1
4
7
3
3
3
2
14
4

De Profeten
De Profeten
De Profeten
De Profeten
De Profeten
De Profeten
De Profeten
De Profeten
De Profeten
De Profeten
De Profeten
De Profeten
De Profeten
De Profeten
De Profeten

Matteüs
Marcus
Lucas
Johannes
Handelingen

28
16
24
21
28

Jezus en de vroege kerk
Jezus en de vroege kerk
Jezus en de vroege kerk
Jezus en de vroege kerk
Jezus en de vroege kerk

Romeinen
1 en 2 Korintiërs
Galaten
Efeziërs
Filippenzen
Kolossenzen
1 en 2 Tessalonicenzen
1 en 2 Timoteüs
Titus
Filemon
Hebreeën
Jakobus
1 en 2 Petrus
1, 2 en 3 Johannes
Judas

16
16, 13
6
6
4
4
5, 3
6, 4
3
1
13
5
5, 3
5, 1, 1
1

Brieven
Brieven
Brieven
Brieven
Brieven
Brieven
Brieven
Brieven
Brieven
Brieven
Brieven
Brieven
Brieven
Brieven

Openbaring

22

Openbaring

Nieuwe Testament: 27 boeken:

God de Zoon
Hiermee wil ik niet zeggen dat de Bijbel God is; maar God verbindt zich wel met Zijn Woord.
Hij openbaart zich door Zijn Woord en door Zijn Woord schept Hij en is alles geworden wat
het geworden is.
Onderstaande teksten geven hier een beeld van.
Johannes 1:1: “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was
God.”
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Johannes 1:3: “Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding
geworden, dat geworden is.”
Johannes 1:4: “In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;”
Johannes 1:14: “Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben
zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van
genade en waarheid.”
Openbaring 19:13: “En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam
is genoemd: het Woord Gods.”
Goddelijk geïnspireerd
De Bijbel is niet door mensen verzonnen maar geïnspireerd door God. Met geïnspireerd wordt
bedoeld: God heeft geopenbaard aan de mens en de mens heeft die openbaring opgeschreven.
God drukt zich in de Bijbel uit in de taal van de mensen.
2 Timoteüs 3:16: “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te
weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,”
2 Petrus 1:19: “En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er
acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en
de morgenster opgaat in uw harten.”
Niet een Woord van mensen maar van God
Van vele kanten wordt het Woord aangevallen en proberen mensen het zijn kracht te
ontnemen. Gezegd wordt dan dat het verzonnen is, niet waar of “alles wat we van God weten
komt van beneden in plaats van boven.”
Door de hele Bijbel heen zien we dat God de Vader, Jezus, de Heilige Geest en de gelovigen
getuigen dat het Woord het Woord van God is.
Als je God leert kennen en de Bijbel leest zal je al heel snel ervaren dat het niet een woord
van mensen is maar van God. Je zal ervaren de kracht, het leven. Het Woord zal je
veranderen.
Matteüs 15:6: “Zo hebt gij het woord Gods van kracht beroofd ter wille van uw overlevering.”
1 Tessalonicenzen 2:13: “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.”
Hebreeën 4:12: “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 6:5: “en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt
hebben,”
Waarheid
De duivel is een leugenaar van den beginne en de wereld heeft hem tot vader.
Door de leugen houdt de duivel ons af van God. Hij fluistert ons leugens in omtrent God en
alles wat met God te maken heeft. Ook leugens over ons leven en dat van anderen.
Een aantal gevolgen hiervan zijn dat mensen leven zonder God, in angst leven, vol van
minderwaardigheidgevoelens zijn, geen vertrouwen in mensen hebben, huwelijken die
stuklopen, liegen, depressiviteit etc.
Maar een christen leeft een leven met God en in God is geen leugen. God is waarheid en Zijn
Woord ook.
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Zijn Woord zal ons helpen om de leugen van de duivel te onderscheiden in ons leven. We
zullen niet meer geloven in de leugens maar in de waarheid van God. Deze waarheid zal ons
vrijmaken. We zullen gaan leven een leven zoals God dat bedoeld heeft.
Het is goed om te weten dat er om ons heen voor ons veel zichtbare feiten zijn, die niet de
waarheid zijn. De waarheid staat boven een feit. Feiten zijn dat bijvoorbeeld gebeden niet
beantwoord lijken of je ziek bent. Dat zijn feiten, maar de waarheid die daarboven staat is dat
God onze gebeden naar Zijn wil beantwoord en we door Jezus striemen genezen zijn.
Psalm 119:160: “Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor
eeuwig.”
Johannes 8:31-32: “Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord
blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal
u vrijmaken.”
Johannes 17:17: “Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.”
Jakobus 1:18: “Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der
waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen.”
Eeuwig
Psalm 119:89: “Voor eeuwig, o Here, houdt uw woord stand in de hemelen.
Jesaja 40:8: “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig
stand.”
1 Petrus 1:23: “als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door
het levende en blijvende woord van God.”
1 Petrus 1:25: “maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u
als evangelie verkondigd is.”
Leven
Gods woorden zijn leven omdat het niet slechts woorden zijn. God staat achter die woorden.
Johannes 1:4: “In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;”
Johannes 6:63: “De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik
tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.”
Hebreeën 4:12: “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;”
1 Petrus 1:23: “als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door
het levende en blijvende woord van God.”
Geest
Johannes 6:63: “De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik
tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.”
Krachtig
Jeremia 23:29: “Is niet mijn woord zo: als een vuur, luidt het woord des Heren, of als een
hamer, die een steenrots vermorzelt?”
Lucas 1:37: “Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.”
1 Korintiërs 1:18: “Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een
dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.”
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Hebreeën 1:3: “Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle
dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand
gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge,”
Hebreeën 4:12: “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;”
Een lamp
Psalm 119:105: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.”
Psalm 119:130: “Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen
inzicht.”
2 Petrus 1:19: “En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er
acht op te geven als op een lamp , die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en
de morgenster opgaat in uw harten.”
Een zaad
Gods woord is een zaad. Het woord wordt gepredikt en het vindt bodem in de harten van
mensen. Wordt het gekoesterd en onderhouden dan komt het op en geeft het vrucht.
Als het verwaarloosd wordt of door de duivel wordt weggeroofd dan vindt het geen vrucht en
sterft het.
Lucas 8:11: “Dit is de gelijkenis: Het zaad is het woord Gods.”
Romeinen 10:8: “Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk
het woord des geloofs, dat wij prediken.”
Romeinen 10:17: “Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van
Christus.”
Jakobus 1:21: “Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met
zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden.”
1 Petrus 1:23: “als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door
het levende en blijvende woord van God.”
1 Johannes 3:9: “Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft
in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.”
Een wapen
De duivel valt ons aan met leugens. Ons wapen hier tegen is het Woord. Als we de duivel de
waarheid zeggen en zo weerstand bieden dan zal hij geen vat op ons hebben en ons verlaten.
Efeziërs 6:17: “en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord
van God.”
Openbaring 12:11: “En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het
woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.”
Een scheppende kracht
Als God spreekt gebeurt het. Hij sprak en het was er. God heeft de aarde geschapen door Zijn
woord. Vaak zien we dat God schept door het spreken van Zijn woord.
Ook Jezus sprak tot o.a. de storm, de vijgenboom en de ziekten, en wonderen gebeurden.
God heeft zijn kinderen ook autoriteit gegeven om te spreken zodat wonderen gebeuren. Gods
woorden in onze mond zijn even krachtig als Gods woorden in Zijn mond.
Het is niet zo dat wij als christenen kunnen scheppen uit eigen kracht. Dit moeten we goed
onderscheiden. Wij spreken in geloof over/tegen situaties en God doet het wonder.
Zonder God kunnen wij niets doen.
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Genesis 1:3: “En God zeide: Er zij licht; en er was licht.”
Genesis 1:6: “En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dit make
scheiding tussen wateren en wateren.”
Genesis 1:9: “En God zeide: Dat de wateren onder de hemel op een plaats samenvloeien en
het droge te voorschijn kome; en het was alzo.”
Genesis 1:11: “En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas,
vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten, op de aarde; en het
was alzo.”
Genesis 1:14: “En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding
te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als
van dagen en jaren;”
Genesis 1:20: “En God zeide: Dat de wateren wemelen van levende wezens, en dat het
gevogelte over de aarde vliege langs het uitspansel des hemels.”
Genesis 1:22: “En God zegende ze en zeide: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de
wateren in de zeeen, en het gevogelte worde talrijk op de aarde.”
Genesis 1:24: “En God zeide: Dat de aarde voortbrenge levende wezens naar hun aard, vee en
kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard; en het was alzo.”
Genesis 1:26: “En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis,
opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en
over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.”
Genesis 1:28: “En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk;
vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des
hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.”
Psalm 107:20: “Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen.”
Psalm 148:5: “Dat zij de naam des Heren loven, want Hij gebood en zij waren geschapen;”
Johannes 1:3: “Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding
geworden, dat geworden is.”
Hebreeën 11:3: “Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand
gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.”
Romeinen 4:17: “gelijk geschreven staat: Tot een vader van vele volken heb Ik u gesteld.
Voor het aangezicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet
zijnde tot aanzijn roept.”
Reinigend
Hiermee wordt niet bedoeld dat het Woord op een of andere manier zonden reinigt, want
alleen het bloed van Jezus reinigt.
Het gaat hier om het Woord van redding, vergeving, reiniging door Jezus.
Johannes 15:3: “Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb;”
Efeziërs 5:26: “om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord,”
Nooit geboeid
Mensen zijn soms geboeid, maar Gods Woord nooit.
2 Timoteüs 2:9: “waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als een misdadiger. Maar het
woord van God is niet geboeid.”
Een dwaasheid voor de ongelovige
Mensen die niet geestelijk zijn kunnen de dingen van God niet verstaan.
Ze denken vaak met hun verstand en vinden het Woord van God maar onzin.
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Wil je het verstaan, dan moet je met een open hart tot God naderen en Hij zal je ogen openen
zodat je het zal zien en begrijpen.
1 Korintiërs 1:18: “Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een
dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.”
1 Korintiërs 2:14: “Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is,
want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te
beoordelen is.”

Hoe kunnen wij het Woord tot ons nemen?
Er zijn verschillende manieren hoe wij het Woord tot ons kunnen nemen.
Bij al deze manieren is het verstandig om een houding te hebben van: “Heilige Geest, U bent
mijn Onderwijzer, Helper. Help Mij. Ik verwacht Uw leiding, Uw stem te horen. Openbaar
mij Uw weg.
De Heilige Geest kan in een paar seconden aan jou openbaren en uitleggen waar je op je eigen
manier lange tijd naar moet zoeken.
De Heilige Geest kan jou zeggen waar je kan lezen. Ook gebeurt het dat je leest en opeens
gaan je ogen open of raakt het je. Zo laat de Heilige Geest je dingen zien.
Gewoon lezen van het Woord
Het is goed om hier en daar in de Bijbel te lezen.
Ook is het belangrijk om de Bijbel te lezen van Genesis tot Openbaring. Een brief aan jou
geschreven lees je toch ook helemaal? Lees Gods brief ook helemaal. Toen ik voor het eerst
de hele Bijbel doorlas ging er een hele nieuwe wereld voor mij open. God legde als het ware
de puzzel in elkaar en mijn geloofsleven bloeide op.
Wil je groeien? Naast bidden en het hier en daar stukken lezen uit de Bijbel zou mijn tip aan
jou zijn: “Lees de hele Bijbel eens door. Het zal je leven veranderen.”
Bestuderen van het Woord
Het kan zijn dat een bepaald schriftgedeelte, thema of onderwerp je aanspreekt en dat je het
op je hart hebt daar meer over te leren.
Je kan dan o.a. teksten vergelijken, een computerBijbel gebruiken, een Bijbels handboek erbij
nemen en commentaren of ander begeleidend materiaal erbij nemen.
Vraag God om leiding en openbaring.
Als je er bij bepaalde dingen niet uitkomt, leg ze dan gewoon naast je neer en ga verder.
Wat nu niet duidelijk is zal later duidelijk worden.
Wees leergierig maar toch ontspannen en laat je niet ontmoedigen.
Lezen van het Woord als we bemoediging nodig hebben
Soms in moeilijke tijden heb je bemoediging, kracht nodig. Pak je Bijbel en bidt God dat Hij
je dat zal geven.
Je kan gaan lezen en teksten of gedeelten uit de Bijbel zullen bemoedigend voor je zijn.
Gods Woord gaat zo diep. Het kan kracht, herstel, genezing, rust en vrede brengen. Het kan je
uit elke put omhoog trekken. Het geeft je hoop.
Als je Bijbelleest gebeurt het ook vaak dat je in Gods tegenwoordigheid komt.
Praten met anderen over het Woord
Je kan veel van elkaar leren door met elkaar te praten over God en de dingen van God.
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God wil ook dat we van elkaar leren. Van iedereen kan je wel wat leren. Heb ook die houding.
Denk niet: “Wat moet ik nou van hem/haar leren.”
Als je van elkaar leert hou je elkaar scherp en je kan elkaar bemoedigen.
Vermijdt zinloze gesprekken waarin je niet meer van elkaar wilt leren, maar waar je gelijk
wilt hebben en vijandigheid ervaart.
Onder leiding van de Heilige Geest
De Heilige Geest zal je wijzen wat je kan lezen.
Nodig Hem altijd uit en verwacht het van God.
De Heilige Geest zal als het ware Bijbelgedeelten voor jou arceren.
God wil je dan kennelijk wat leren. Bid God voor openbaring over wat Hij jou wil leren.
Het horen uit boeken of door prediking
Je kunt veel leren uit boeken en door prediking.
Neem niet alles klakkeloos aan; ook niet van een gerespecteerde prediker.
Luister goed en toets alles aan Gods Woord

Wat doet het Woord en wat kunnen wij ermee doen?
Het bereikt zijn doel
Jesaja 55:11: “alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot
Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.”
Jeremia 1:12: “Daarop zeide de Here tot mij: Gij hebt goed gezien, want Ik waak over mijn
woord om dat te doen.”
Je zal erdoor leven en het zal je vrijmaken
Gods Woord is waarheid en het is een sleutel om elke gesloten deur in je leven te openen.
Als je luistert naar het Woord en ernaar handelt zal je leven.
Vaak zeg ik dit tegen mensen maar het wordt niet altijd opgepikt. Luister goed! Gods Woord
is zeer krachtig en het is zo krachtig dat het elk mensenleven kan oprichten hoe verslagen het
ook maar is.
Ja, als je eenmaal die kracht hebt ervaren dan wordt alles anders.
Matteüs 4:4: “Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal
de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.”
Johannes 8:31-32: “Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord
blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal
u vrijmaken.”
Als een kompas gebruiken voor ons leven
Overal wordt er gewezen naar wegen die je moet ingaan maar het Woord van God is de enige
weg, een kompas die nooit faalt maar altijd de goede richting aangeeft.
Psalm 119:105: “woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.”
Psalm 119:130: “Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen
inzicht.”
Als wapen tegen de duivel gebruiken
Het wapen dat de Bijbel ons geeft tegen de duivel is “de waarheid”
Met de waarheid kunnen we de duivel ontmaskeren.

© 2000, 2004 Henri Hüpscher / www.realfreedom.nl

14

Het Woord

Als de duivel ons een leugen influistert bieden wij weerstand en zeggen hem de waarheid.
Als we zo de aanvallen van de duivel afslaan zal hij uiteindelijk van ons weggaan.
Hij heeft dan namelijk geen vat op ons.
De duivel kan hardnekkig zijn, dus houdt vol en geef het nooit op om weerstand te bieden!
Efeziërs 6:11: “Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de
verleidingen des duivels;”
2 Korintiërs 10:5: “zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de
kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de
gehoorzaamheid aan Christus,”
Efeziërs 6:16: “neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de
brandende pijlen van de boze zult kunnen doven;”
Jakobus 4:7: “Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u
vlieden.”
1 Petrus 5:9: “Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de
wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.”
1 Johannes 5:4: “want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de
overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof.”
Handelen naar het Woord
Het is goed als je heel veel weet van de Bijbel maar daar moet het niet bij blijven. Alleen
kennis brengt niets en dan ook niets voort.
Doe er dus wat mee. Gehoorzaam het Woord en handel ernaar.
Jozua 1:8: “ Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht,
opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij
op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.:
Daniël 11:32: “En degenen die zich misgaan tegen het verbond, zal hij door vleierijen tot
afval bewegen, maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen.”
Lucas 8:21: “Hij antwoordde echter en zeide tot hen: Mijn moeder en mijn broeders zijn
dezen, die het woord Gods horen en doen.”
Romeinen 2:13: “want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der
wet zullen gerechtvaardigd worden.”
Jakobus 1:22: “En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf
misleiden.”
Jakobus 1:23: “Want 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;”
Jakobus 1:25: “Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft,
niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn
doen.”
Spreken in geloof
Als wij gaan geloven/vertrouwen op God, dan zal ons spreken veranderen. We zullen spreken
als “gelovigen” en niet langer als “ongelovigen”.
We spreken van verlossing, vrijheid, herstel, overwinning. We zeggen dingen als:
“God brengt een omkeer in deze hopeloze situatie.” “Weest genezen.” “God leidt mij.”
We zullen weigeren nog langer leugens te spreken, spreekbuis van de duivel te zijn.
Spreuken 6:2: “als gij verstrikt zijt door de woorden van uw mond, gevangen zijt door de
woorden van uw mond;”
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Matteüs 17:20: “Hij zeide tot hen: Vanwege uw kleingeloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien
gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u van hier
daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn.”
Matteüs 21:21: “Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, indien gij
geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgeboom is gebeurd, maar
zelfs indien gij tot deze berg zegt: Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden.”
Marcus 11:23: “Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de
zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal
hem geschieden.”
Lucas 17:6: “De Here zeide: Indien gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zoudt tot deze
moerbeiboom zeggen: Word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen.”
Romeinen 10:8-10: “Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart,
namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt, dat
Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij
behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt
men tot behoudenis.”
2 Korintiërs 4:13: “Maar nu wij dezelfde Geest des geloofs hebben, gelijk geschreven staat: Ik
heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook.”
Onderwijzen
Het Woord moet onderwezen worden. Sommige mensen vinden dit niet leuk, weer anderen
denken dat je je moet laten leiden en vinden dat onderwijs ongeestelijk is als het een pittige
studie lijkt. Zij begrijpen niet dat een pittige studie en de Heilige Geest samen gaan.
Gewoon onderwijs is belangrijk. Kijk maar eens wat de Bijbel daarover zegt!
Spreuken 9:9: “geef aan de wijze, en hij zal nog wijzer worden, onderwijs de rechtvaardige,
en hij zal aan inzicht winnen.”
Handelingen 18:11: “En hij woonde daar een jaar en zes maanden en leerde onder hen het
woord Gods.”
Kolossenzen 3:16: “Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid
elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende,
Gode dank brengt in uw harten.”
1 Timoteüs 3:2: “Een opziener dan moet zijn onbesproken, de man van een vrouw, nuchter,
bezadigd, beschaafd, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen,”
2 Timoteüs 2:24: “en een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn
jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig,”
2 Timoteüs 3:16: “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te
weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,”
2 Timoteüs 4:2: “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg,
bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.”
Weerleggen van ongezonde leer
Vaak zijn wij als christenen erg “lief” en durven niet onze mond open te doen als we iemand
dingen horen zeggen die echt niet in lijn zijn met Gods Woord. Dat is niet juist. De Bijbel
vindt dat we ongezonde leer moeten weerleggen.
Ik bedoel niet dat je nu elke Zondag op elke zin en op alles commentaar moet hebben.
Als iets echt niet goed is dan kan je er over praten maar je moet wijsheid gebruiken en bidt
God ook om wijsheid.
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2 Timoteüs 3:16: “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te
weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,”
Titus 1:9: “zich houdende aan het betrouwbare woord naar de leer, zodat hij ook in staat is te
vermanen op grond van de gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen.”
Titus 1:13: “Dit getuigenis is waar. Daarom, weerleg hen kortweg, opdat zij gezond mogen
zijn in het geloof,”
Titus 2:15: “Spreek hiervan, vermaan en weerleg met alle nadruk: niemand mag u verachten.”

Het Woord met betrekking tot evangelisatie
God bevestigt het Woord door wonderen en tekenen
Handelingen 14:3: “Zij verkeerden daar dan geruime tijd, vrijmoedig sprekende in vertrouwen
op de Here, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en tekenen en wonderen door hun
handen deed geschieden.”
Hebreeën 2:2-4: “Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van
kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft
ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat
allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare
wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en
wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil.”
Bid voor een snelle vooruitgang van het Woord
2 Tessalonicenzen 3:1: “Voorts, broeders, bidt voor ons, dat het woord des Heren snelle
voortgang hebbe en verheerlijkt worde, evenals bij u,”
Zij zullen het Woord bewaren
Johannes 15:20: “Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven
zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord
bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.”
Het Woord is nooit geboeid
2 Timoteüs 2:9: “waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als een misdadiger. Maar het
woord van God is niet geboeid.”
Predik het Woord
Het klinkt leuk en aardig als je mooie verhalen vertelt maar vergeet nooit dat alleen het
Woord de kracht bevat om sloten te openen.
Heb vertrouwen in God dat Zijn Woord Zijn doel zal bereiken.
Romeinen 15:18: “Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen
Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en
daad,”

Vermaningen en opmerkingen voor de gelovige
Maak geen winst uit het Woord
2 Korintiërs 2:17: “Want wij zijn niet als zovelen, die winst maken uit het woord van God,
maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen, ja, op gezag van God en voor Gods
aangezicht.”
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Verwerp het Woord niet
Spreuken 13:13: “Wie het woord veracht, moet het ontgelden; maar wie het gebod vreest,
hem zal vergolden worden.”
Wat je onderwijst, moet je ook zelf doen
Romeinen 2:21: “hoe nu, gij, die een ander onderwijst, onderwijst gij uzelf niet? Gij, die
predikt, dat men niet stelen mag, steelt gij?”
Zalig ben je als je het Woord hoort en bewaart
Lucas 11:28: “Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren.”
Berg het Woord in je hart, opdat je niet zal zondigen
Psalm 119:11: “Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige”
Mijdt hen die afwijken van het onderwijs en problemen veroorzaken
Romeinen 16:17: “Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking
van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en
mijdt hen.”
Een opziener en dienstknecht des Heren moet bekwaam zijn in het onderwijzen
1 Timoteüs 3:2: “Een opziener dan moet zijn onbesproken, de man van een vrouw, nuchter,
bezadigd, beschaafd, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen,”
2 Timoteüs 2:24: “en een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn
jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig,”
Er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen
2 Timoteüs 4:3: “Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen
verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars
zullen bijeenhalen,”
Door gebrek aan kennis gaat het volk te gronde
Hosea 4:6: “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis
verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet
van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.”
Wees niet hoogmoedig met je kennis
1 Korintiërs 8:1: “Wat het offervlees aangaat, wij weten, dat wij allen kennis bezitten. De
kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht.”
1 Korintiërs 8:2: “Indien iemand zich inbeeldt enige kennis verworven te hebben, dan heeft
hij nog niet leren kennen, zoals het behoort;”

Uitspraken met betrekking tot het Woord
1. Dit boek zal je afhouden van de zonde of de zonde zal je afhouden van dit boek.
(John Bunyan.)
2. De waarheid bedenk jij niet, maar God openbaart hem in je hart. (Henri Hüpscher.)
3. God kan in één seconde aan jou openbaren waar je zelf een jaar naar zoekt.
(Henri Hüpscher.)
4. Wil je als een stoomwals door de Bijbel walsen of wil je geleid worden. (Henri Hüpscher.)
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5. Elke keer als jij Bijbelleest, nodig de beste onderwijzer die er is, de Heilige Geest uit en
vraag Hem je te onderwijzen. Studeer nooit zonder de Heilige Geest.
(Henri Hüpscher.)
6. Het Woord is krachtiger dan een tweesnijdend zwaard. Geloof gelooft het, ongeloof
gelooft het niet. (Henri Hüpscher.)
7. Geloof is uit het horen en dat horen uit het Woord van God. Het Woord is Jezus. Geloof in
Jezus. (Henri Hüpscher.)
8. Als je geen zin hebt om de Bijbel te lezen, dan komt dat omdat je de Schrijver niet goed
kent. (Henri Hüpscher.)
9. De Bijbel is de bestseller nummer één. (Henri Hüpscher.)
10. Open mijn verstand, Heer! Open mijn verstand, Heer! Opdat ik uw woorden begrijp. Open
mijn verstand, Heer! (Henri Hüpscher.)
11. Woorden kunnen iemand maken of breken. (Henri Hüpscher.)
12. Veel Christenen verslinden boek na boek maar het boek der boeken lezen ze niet.
(Henri Hüpscher.)
13. De Bijbel is niet bedoeld als vragen, maar als antwoordenboek. (Henri Hüpscher.)
14. Gods Woord in jouw mond is krachtiger dan de leugen in de mond van de duivel.
(Henri Hüpscher.)
15. One word from Him can change a nation. (Smith Wigglesworth.)

© 2000, 2004 Henri Hüpscher / www.realfreedom.nl

19

Het Woord

Nawoord
Het Woord heeft God ons gegeven en we kunnen Hem ervoor danken.
Dit geweldige Woord dat ons leven verandert.
Hoor het Woord, geloof het Woord, gehoorzaam het Woord en handel naar het Woord.
Wees niet alleen hoorders maar ook daders.
Neem Jezus als grootste voorbeeld.
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