
Gods woord is de bron 

van het leven. 
 Door de kracht van Gods woord is 

leven op aarde ontstaan. “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 1:24). “Toen formeerde de 
HERE God de mens van stof uit de 

aardbodem en blies de levensadem in 
zijn neus; alzo werd de mens tot een 

levend wezen” (Genesis 2:7).  
 Nog belangrijker is het geestelijk 

leven dat van Gods woord uitgaat. “In 

den beginne was het Woord en het 
Woord was bij God en het Woord was 

God. Dit was in den beginne bij God. 
Alle dingen zijn door het Woord 

geworden en zonder dit is geen ding 
geworden, dat geworden is. In het 

Woord was leven en het leven was het 



licht van de mensen” (Johannes 1:1 

t/m 4). 
 Gods woord is een levensbehoefte. 

Mozes zei aan Israël: “Ja, Hij 
verootmoedigde u, deed u honger 

lijden en gaf u het manna te eten, dat 

gij niet kendet en dat ook uw vaderen 
niet gekend hadden, om u te doen 

weten, dat de mens niet alleen van 
brood leeft, maar dat de mens leeft 

van alles wat uit de mond des HEREN 
uitgaat” (Deuteronomium 8:3 // 

Matteüs 4:4 // Lucas 4:4). 
 Gods woord is ons leven: “En nadat 

Mozes al deze woorden tot geheel 

Israël gesproken had, zeide hij tot 
hen: Neemt al de woorden ter harte, 

waarmee ik u heden vermaan, opdat 
gij daarmee uw kinderen zult 

opdragen al de woorden dezer wet 
nauwgezet te onderhouden. Want dit 

is voor u geen ledig woord, maar dit is 



uw leven: door dit woord zult gij lang 

wonen in het land, dat gij na het 
overtrekken van de Jordaan in bezit 

zult nemen” (Deuteronomium 32:45-
47). 

 Dikwijls luisterde Gods volk niet 

naar Zijn woord wat geestelijke dood 
tot gevolg had en soms ook 

lichamelijke dood, toen God hen door 
vijandelijke legers liet straffen. 

 De levenskracht was toch altijd in 
Gods woord beschikbaar. Zelfs toen 

hun toestand hopeloos scheen, was 
nieuw leven mogelijk indien zij zich 

bekeerden. In Ezechiël wordt dit 

krachtig uitgedrukt: “De hand des 
HEREN kwam op mij, en de HERE 

voerde mij in de geest naar buiten en 
zette mij neer in een dal; dat was vol 

beenderen. Hij deed mij daar aan alle 
kanten omheen lopen en zie, zij lagen 

in grote menigte door het dal 



verspreid, en zie, zij waren zeer dor” 

(Ezechiël 37:1, 2). 
 In de oude tijden, na een vreselijke 

veldslag, bleven soms duizenden 
lijken zomaar liggen. De roofvogels 

kwamen het rottende vlees wegpikken 

en uiteindelijk bleven stapels dorre 
beenderen over, een akelig tafereel. 

 Terwijl Ezechiël een dal vol dorre 
beenderen bekijkt, stelt God hem de 

vraag: “Mensenkind, kunnen deze 
beenderen herleven?” Ezechiël krijgt 

een vreemde opdracht: “Profeteer 
over deze beenderen en zeg tot hen: 

gij dorre beenderen, hoort het woord 

des HEREN.” Gods woord kan zelfs 
dorre beenderen doen herleven: “Zo 

spreekt de Here HERE tot deze 
beenderen: Zie, Ik breng geest in u, 

en gij zult herleven; Ik zal spieren op 
u leggen, vlees op u doen komen, u 

met een huid overtrekken en geest in 



u brengen, zodat gij herleeft; en gij 

zult weten, dat Ik de HERE ben” 
(Ezechiël 37:3 t/m 6). 

 Ezechiël vertelt verder: “Ik nu 
profeteerde zoals mij bevolen was, en 

zodra ik profeteerde, ontstond er een 

geruis, en zie, een beweging, en de 
beenderen voegden zich aaneen zoals 

zij bij elkander behoorden. Ik zag toe, 
en zie, er kwamen spieren op, en 

vlees, en er trok een huid overheen; 
maar geest was er nog niet in hen” 

(Ezechiël 37:7, 8). Nu is het nog 
erger! Een dal vol beenderen is erg 

genoeg, maar nu hebben we een dal 

vol lijken. Wat God heeft gedaan is 
machtig, maar er is geen spoor van 

leven. 
 “Daarop zeide Hij tot mij: Profeteer 

tot de geest, profeteer, mensenkind, 
en zeg tot de geest: zo zegt de Here 

HERE: kom van de vier windstreken, o 



geest, en blaas in deze gedoden, 

zodat zij herleven. Toen profeteerde 
ik, zoals Hij mij bevolen had; en de 

geest kwam in hen en zij herleefden 
en gingen op hun voeten staan, een 

geweldig groot leger” (Ezechiël 37:9, 

10). 
 Wat is de betekenis hiervan? 

“Voorts zeide Hij tot mij: Mensenkind, 
deze beenderen zijn het gehele huis 

Israëls. Zie, zij zeggen: Onze 
beenderen zijn verdord en onze hoop 

is vervlogen; het is met ons gedaan. 
Daarom profeteer en zeg tot hen: Zo 

zegt de Here HERE: zie, Ik open uw 

graven en zal u uit uw graven doen 
opkomen, o mijn volk, en u brengen 

naar het land Israëls. En gij zult 
weten, dat Ik de HERE ben, wanneer 

Ik uw graven open en u uit uw graven 
doe opkomen, o mijn volk. Ik zal mijn 

Geest in u geven, zodat gij herleeft en 



Ik zal u doen wonen in uw land; en gij 

zult weten, dat Ik, de HERE, het 
gesproken en gedaan heb, luidt het 

woord des HEREN” (Ezechiël 37:11 
t/m 14). 

 Door Zijn Zoon Jezus Christus te 

zenden, heeft God deze beloofde 
opstanding beschikbaar gemaakt, en 

voor Israël en voor alle volken. 
 De apostelen waren getuigen van 

Zijn leven gevende kracht en hebben 
die door heilige Schrift 

bekendgemaakt. Johannes schreef: 
“Hetgeen was van den beginne, 

hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen 

wij gezien hebben met onze (eigen) 
ogen, hetgeen wij aanschouwd 

hebben en onze handen getast 
hebben van het Woord des levens - 

het leven toch is geopenbaard en wij 
hebben gezien en getuigen en 

verkondigen u het eeuwige leven, dat 



bij de Vader was en aan ons 

geopenbaard is - hetgeen wij gezien 
en gehoord hebben, verkondigen wij 

ook u, opdat ook gij met ons 
gemeenschap zoudt hebben. En onze 

gemeenschap is met de Vader en met 

zijn Zoon Jezus Christus” (1 Johannes 
1:1 t/m 3). 

 Jezus had beloofd: “Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord 

hoort en Hem gelooft, die Mij 
gezonden heeft, heeft eeuwig leven en 

komt niet in het oordeel, want hij is 
overgegaan uit de dood in het leven. 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure 

komt en is nu, dat de doden naar de 
stem van de Zoon van God zullen 

horen, en die haar horen, zullen 
leven” (Johannes 5:24, 25). “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” (Johannes 6:63). 
 Petrus zei tot Jezus: “Here, tot wie 

zullen wij heengaan? Gij hebt woorden 
van eeuwig leven” (Johannes 6:68). 

 Na de hemelvaart van Jezus en de 

komst van de Heilige Geest werden 
Zijn apostelen bevolen het evangelie, 

het goed nieuws van leven, aan allen 
te verkondigen: “Gaat heen, gaat in 

de tempel staan en spreekt tot het 
volk al deze woorden des levens” 

(Handelingen 5:20). 
 De niet-Joden mochten ook door 

Christus het leven hebben. Toen 

bepaalde Joden weigerden naar de 
boodschap te luisteren, zeiden Paulus 

en Barnabas hun: “Het was nodig, dat 
eerst tot u het woord Gods werd 

gesproken, doch nu gij het verstoot 
en u het eeuwige leven niet waardig 

keurt, zie, nu wenden wij ons tot de 



heidenen. Want zo heeft ons de Here 

geboden: Ik heb u gesteld tot een 
licht der heidenen, opdat gij tot heil 

zoudt zijn tot aan het uiterste der 
aarde. Toen nu de heidenen dit 

hoorden, verblijdden zij zich en 

verheerlijkten het woord des Heren; 
en allen, die bestemd waren ten 

eeuwige leven, kwamen tot geloof” 
(Handelingen 13:46 t/m 48). 

 Door de kracht van Gods woord kan 
wie in Jezus gelooft, wedergeboren 

worden: “Nu gij uw zielen door 
gehoorzaamheid aan de waarheid 

gereinigd hebt tot ongeveinsde 

broederliefde, hebt dan elkander van 
harte en bestendig lief, als 

wedergeboren, en niet uit 
vergankelijk, maar uit onvergankelijk 

zaad, door het levende en blijvende 
woord van God. Want: Alle vlees is als 

gras en al zijn heerlijkheid als een 



bloem in het gras; het gras verdort en 

de bloem valt af, maar het woord des 
Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu 

is het woord, dat u als evangelie 
verkondigd is” (1 Petrus 1:22 t/m 25). 

 Eenmaal wij door het woord van 

Christus geestelijk wedergeboren zijn, 
moeten wij als Gods kinderen dat 

woord vasthouden: “Doet alles zonder 
morren of bedenkingen, opdat gij 

onberispelijk en onbesmet moogt zijn, 
onbesproken kinderen Gods te midden 

van een ontaard en verkeerd geslacht, 
waaronder gij schijnt als lichtende 

sterren in de wereld, het woord des 

levens vasthoudende” (Filippenzen 
2:14-16). 

 Gods woord is de oorsprong van 
zowel het lichamelijke als het 

geestelijke leven. Gods woord is ons 
leven. Wie geestelijk zo dood is als 

dorre beenderen, kan toch door de 



kracht van Gods woord herleven. 

Jezus kwam om leven te geven. Wie 
naar zijn woord luistert, kan herboren 

worden en wie zich aan zijn woord 
houdt, zal het eeuwige leven beërven. 

Amen. 
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