
Met Gods woord moeten wij 
juist omgaan! 

 
 “Maak er ernst mede u wel beproefd 
ten dienste van God te stellen, als een 
arbeider, die zich niet behoeft te schamen, 
doch rechte voren trekt bij het brengen 
van het woord der waarheid” (2 Timoteüs 
2:15).  
 Daar Gods woord ons zal oordelen, 
moeten wij het juist toepassen. Welke 
principes kunnen ons hiermee helpen? 
 
Men moet verlangen de wil van God te 
doen. 
 Jezus zei: “Indien iemand diens wil 
doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij 
van God komt, dan of Ik uit Mijzelf 
spreek” (Johannes 7:17). Paulus schreef 
over mensen “die verloren gaan, omdat zij 
de liefde tot de waarheid niet aanvaard 
hebben, waardoor zij hadden kunnen 
behouden worden. En daarom zendt God 
hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de 
leugen geloven, opdat allen worden 



geoordeeld, die de waarheid niet geloofd 
hebben, doch een welgevallen hebben 
gehad in de ongerechtigheid” (2 
Tessalonicenzen 2:10 t/m 12). 
 Zij die Gods wil liever niet doen, 
verwerpen de waarheid en passen de 
Schrift verkeerd toe. 
 Een juiste houding is noodzakelijk. De 
wil van God moeten wij echt willen doen! 
 
Alles wat de Schrift over een 
onderwerp zegt, moet men in 
beschouwing nemen. 
 Bij de verzoeking in de woestijn 
citeerde Satan de Schrift en paste die 
verkeerd toe. Jezus antwoordde, “Er staat 
ook geschreven” (Matteüs 4:7). 
Onvolledige schriftkennis kan 
misverstanden veroorzaken. Een 
elektronische bijbel met een zoek functie 
kan ons helpen meerdere teksten over een 
onderwerp te vinden. 
 



Men moet letten op wie spreekt, aan 
wie, wanneer, waar en waarom. 
 Aan de drie vrienden van Job zegt 
God, “Gij hebt niet recht van Mij 
gesproken zoals mijn knecht Job” (Job 
42:7). Wij moeten dus in gedachten 
houden dat wat de vrienden zeggen niet 
altijd waar is. 
 Noach werd bevolen een ark te 
bouwen en Petrus werd bevolen een vis te 
vangen om zijn belastingen te betalen. Wij 
begrijpen dat deze bevelen persoonlijk 
waren en niet op ons van toepassing zijn, 
hoewel wij bepaalde waarheden daaruit 
kunnen leren. 
 
Tussen de wet van Mozes en het 
evangelie van Christus moet men een 
juist onderscheid maken. 
 Nu zijn wij onder “de wet van 
Christus” (Galaten 6:2), “de volmaakte 
wet, die der vrijheid” (Jakobus 1:25). 
Christus kwam om een nieuw verbond te 
vestigen dat anders is dan het oude 
verbond (Hebreeën 8:6 t/m 13). Paulus 
verwijst naar de oude wet als een 



“bediening des doods” die door het 
evangelie vervangen werd, “de bediening 
des Geestes”, “de bediening, die 
rechtvaardigheid brengt” (2 Korintiërs 3:5 
t/m 11). “Thans zijn wij van de wet 
ontslagen, dood voor haar, die ons 
gevangen hield, zodat wij dienen in de 
nieuwe staat des Geestes en niet in de 
oude staat der letter” (Romeinen 7:6). 
 Mensen die dit onderscheid niet 
maken, passen leerstellingen van het oude 
verbond onrechtmatig toe op de gemeente 
van Christus.  
 Mensen die dit onderscheid wel 
maken, maar op een verkeerde wijze, 
begrijpen soms niet dat bepaalde dingen 
in het Nieuwe Testament nog op het oude 
verbond betrekking hebben. Aangezien het 
testament van Christus bij Zijn dood van 
kracht werd (Hebreeën 9:16, 17), zijn er 
vele dingen in de Evangeliën die nog van 
het oude verbond zijn. Daarentegen zijn er 
ook mensen die foutief beweren dat 
bepaalde leerstellingen van het nieuwe 
verbond in de Evangeliën, deel van het 



oude uitmaken. Men moet een juist 
onderscheid maken. 
 Anderen hebben het verkeerde idee 
dat het Oude Testament van geen enkel 
belang meer is omdat het oude verbond 
niet meer als wet voor ons dient. 
Wetgeving is echter slechts één van de 
wijzen die wij onderricht en leiding van 
Gods woord ontvangen. Straks wordt 
uitgelegd hoe bepaalde zaken in het Oude 
Testament nog op ons van toepassing zijn 
en hoe men een juist onderscheid kan 
maken. 
 
Men moet de Schrift als een volledige 
gids aanvaarden. 
 “Elk van God ingegeven schriftwoord is 
ook nuttig om te onderrichten, te 
weerleggen, te verbeteren en op te 
voeden in de gerechtigheid, opdat de 
mens Gods volkomen zij, tot alle goed 
werk volkomen toegerust” (2 Timoteüs 
3:16, 17). 
 De Schrift is normatief. Wij moeten 
leren “niet te gaan boven hetgeen 
geschreven staat” (1 Korintiërs 4:6). 



 “Een ieder, die verder gaat en niet 
blijft in de leer van Christus, heeft God 
niet” (2 Johannes 9). Wij moeten tot het 
uiterste “strijden voor het geloof, dat 
eenmaal de heiligen overgeleverd is” 
(Judas 3). 
 
Alles wat wij leren en doen, moet 
door de Schrift gemachtigd zijn. 
 Aangezien de Schrift ons “tot alle goed 
werk volkomen” toerust, is iets een ‘goed 
werk’ uitsluitend indien het door de Schrift 
gemachtigd is. 
 Op verschillende wijzen kan iets 
gemachtigd zijn. 
 
Machtiging bestaat door een bevel dat op 
ons van toepassing is. 
 Jezus heeft bevolen: “Gaat dan henen, 
maakt al de volken tot mijn discipelen en 
doopt hen in de naam des Vaders en des 
Zoons en des Heiligen Geestes en leert 
hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb” 
(Matteüs 28:19). Hoewel Hij dit aan Zijn 
apostelen richtte, weten wij dat het ook op 
ons van toepassing is omdat Hij 



vervolgde: “En zie, Ik ben met u al de 
dagen tot aan de voleinding der wereld” 
(Matteüs 28:20). 
 Gods bevelen omvatten meer dan 
schriftgedeelten die als een bevel zijn 
geformuleerd. Paulus zei aan de 
Korintiërs: “Indien iemand meent een 
profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij 
dan wel weten, dat hetgeen ik u schrijf, 
een gebod des Heren is” (1 Korintiërs 
14:37). Dit geldt ook voor de 
leerstellingen van Christus. Toen Hij zei: 
“Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 
geboden bewaren” (Johannes 14:15) en 
“Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, 
die is het, die Mij liefheeft” (Johannes 
14:21) is dit niet beperkt tot gezegden 
van Jezus die in de vorm van een bevel 
zijn. Dit omvat al Zijn onderrichtingen, in 
de Evangeliën en ook via Zijn apostelen en 
de andere schrijvers van het Nieuwe 
Testament. 
 
Machtiging bestaat door een normatief 
voorbeeld. 



 Een normatief voorbeeld is eigenlijk 
een ‘bevel’ in de vorm van een voorbeeld. 
Wij worden getoond wat wij moeten doen 
en hoe. Toen Jezus zei, ‘Leert hen 
onderhouden al wat Ik u bevolen heb’, 
houdt dit meer in dan rechtstreekse 
bevelen. Nadat Hij de voeten van de 
discipelen had gewassen, zei Hij, “Ik heb u 
een voorbeeld gegeven, opdat ook gij 
doet, gelijk Ik u gedaan heb” (Johannes 
13:15). Petrus legt uit: “Want hiertoe zijt 
gij geroepen, daar ook Christus voor u 
geleden heeft en u een voorbeeld heeft 
nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen 
zoudt treden” (1 Petrus 2:21). Johannes 
verklaart: “Wie zegt, dat hij in Hem blijft, 
behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij 
gewandeld heeft” (1 Johannes 2:6). 
 De gemeenteleden te Jeruzalem 
“bleven volharden bij het onderwijs der 
apostelen en de gemeenschap, het breken 
van het brood en de gebeden” 
(Handelingen 2:42). Het functioneren van 
de eerste gemeente is een patroon voor 
ons. 



 Paulus schreef aan de Filippenzen: 
“Weest allen mijn navolgers, broeders, en 
ziet op hen, die evenzo wandelen, gelijk 
gij ons tot voorbeeld hebt” (Filippenzen 
3:17). 
 Niet alles in de Schrift is als patroon 
bedoeld. Paulus ging naar Korinte. Dit 
betekent niet dat iedere christen naar 
Korinte moet gaan. Om als patroon te 
dienen, moet iets door de Schrift op één of 
andere wijze als normatief aangeduid 
worden. 
 Paulus schreef aan de Korintiërs: “Wat 
nu de inzameling voor de heiligen betreft, 
doet ook gij, evenals ik het in de 
gemeenten van Galatië geregeld heb” 
(1 Korintiërs 16:1). 
 Hoewel wij niet onder het oude 
verbond zijn, dienen voorbeelden uit het 
Oude Verbond als bron van onderricht. 
Jakobus schreef: “Broeders, neemt tot een 
voorbeeld van gelatenheid en geduld de 
profeten, die in de naam des Heren 
hebben gesproken” (Jakobus 5:10). 
 Het Oude Testament leert ons vele 
belangrijke principes en is een grote bron 



van kennis, inzicht en begrip, hoewel het 
niet meer als verbond geldt. “Al wat 
namelijk tevoren geschreven is, werd tot 
ons onderricht geschreven, opdat wij in de 
weg der volharding en van de vertroosting 
der Schriften de hoop zouden vasthouden” 
(Romeinen 15:4). 
 Iets kan door een negatief voorbeeld 
verboden zijn. In verband met Israël in de 
woestijn schreef Paulus: “Deze 
gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld 
geschied, opdat wij geen lust tot het 
kwade zouden hebben, zoals zij die 
hadden” (1 Korintiërs 10:6). “En mort 
niet, zoals sommigen van hen deden, en 
zij kwamen om door de verderfengel. Dit 
is hun overkomen tot een voorbeeld (voor 
ons) en het is opgetekend ter 
waarschuwing voor ons, over wie het 
einde der eeuwen gekomen is” (1 
Korintiërs 10:10, 11). 
 



Machtiging bestaat door een logische 
gevolgtrekking op basis van de Schrift. 
 God verwacht dat wij logische 
conclusies trekken uit wat in de Schrift 
staat. 
 Toen de Farizeeën de discipelen van 
Jezus veroordeelden omdat zij graan op 
Sabbat plukten, vroeg Jezus: “Hebt gij 
niet gelezen wat David gedaan heeft, toen 
hij en die met hem waren honger kregen? 
Hoe hij het huis Gods binnengegaan is en 
zij de toonbroden hebben gegeten, 
waarvan hij noch die met hem waren 
mochten eten, doch alleen de priesters? Of 
hebt gij niet gelezen in de wet, dat op de 
sabbat de priesters in de tempel de sabbat 
schenden zonder schuldig te zijn?” 
(Matteüs 12:3 t/m 5). Jezus verwachte dat 
zij logische conclusies uit deze 
voorbeelden zouden trekken. 
 Toen Sadduceeën de opstanding in 
twijfel trokken, zei Jezus: “Gij dwaalt, 
want gij kent de Schriften niet noch de 
kracht Gods” (Matteüs 22:29). Hij 
vervolgde: “Wat nu de opstanding der 
doden betreft, hebt gij niet gelezen, wat 



door God tot u gesproken is, toen Hij 
zeide: Ik ben de God van Abraham, en de 
God van Isaak, en de God van Jakob? Hij 
is niet een God van doden, maar van 
levenden” (Matteüs 22:31 t/m 33), “Gij 
dwaalt wel zeer” (Marcus 12:27). Hoewel 
de tekst niet over de opstanding handelt, 
vereist die een opstanding logischerwijze, 
en daarom leert dat er een opstanding is.  
 
Wij leren van God. 
 Dikwijls gaat het om onderricht i.p.v. 
bevelen. “Ik leer en onderwijs u 
aangaande de weg die gij gaan moet; Ik 
raad u; mijn oog is op u” (Psalm 32:8). 
“Welzalig de man die Gij kastijdt, HERE, 
die Gij onderwijst uit uw wet” (Psalm 
94:12). “En zijn God onderricht hem over 
de juiste wijze en onderwijst hem” (Jesaja 
28:26). “Zij keerden mij de nek toe in 
plaats van het aangezicht; hoewel Ik hen 
leerde, vroeg en laat, luisterden zij niet en 
lieten zich niet gezeggen” (Jeremia 
32:33). 
 Alleen wie door God geleerd is, kan 
een christen zijn. Jezus zei: “Er is 



geschreven in de profeten: En zij zullen 
allen door God geleerd zijn. Een ieder, die 
het van de Vader gehoord en geleerd 
heeft, komt tot Mij” (Johannes 6:45). 
Paulus schreef: “Gij hebt zelf van God 
geleerd elkander lief te hebben” 
(1 Tessalonicenzen 4:9). 
 Gods woord moet in het hart van een 
christen zijn. “Nabij u is het woord, in uw 
mond en in uw hart, namelijk het woord 
des geloofs, dat wij prediken” (Romeinen 
10:8). “Neemt met zachtmoedigheid het in 
u geplante woord aan, dat uw zielen kan 
behouden” (Jakobus 1:21). Om het woord 
in ons hart te hebben, moeten wij door 
God via de Heilige Schriften geleerd zijn. 
De Schriften rusten ons toe tot ieder goed 
werk alleen indien Gods woord ons leven 
van binnenuit bestuurt. 
 
Wij geloven Gods getuigenis. 
 “Indien wij het getuigenis der mensen 
aannemen, het getuigenis van God is 
meerder, want dit is het getuigenis van 
God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. 
Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het 



getuigenis in zich; wie God niet gelooft, 
heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, 
omdat hij niet geloofd heeft in het 
getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn 
Zoon. En dit is het getuigenis: God heeft 
ons eeuwig leven gegeven en dit leven is 
in zijn Zoon” (1 Johannes 5:9 t/m 11). 
 
Wij leren Gods wil door zegeningen en 
vervloekingen. 
 Jezus zei: “Zalig de zachtmoedigen, 
want zij zullen de aarde beërven” (Matteüs 
5:5). Hoewel dit niet in de vorm van een 
bevel is, begrijpen wij dat wij zachtmoedig 
moeten zijn. 
 Paulus schreef: “Indien iemand de 
Here niet liefheeft, hij zij vervloekt” (1 
Korintiërs 16:22) en “Maar ook al zouden 
wij, of een engel uit de hemel, u een 
evangelie verkondigen, afwijkend van 
hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij 
vervloekt!” (Galaten 1:8). Hieruit weten 
wij dat wij de Heer lief moeten hebben en 
dat wij geen ander evangelie mogen 
verkondigen! 
 



Wij leren Gods wil uit voorwaardelijke 
beloften. 
 Jezus zei: “Want indien gij de mensen 
hun overtredingen vergeeft, zal uw 
hemelse Vader ook u vergeven; maar 
indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook 
uw Vader uw overtredingen niet vergeven” 
(Matteüs 6:14, 15) en “Een ieder dan, die 
Mij belijden zal voor de mensen, hem zal 
ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de 
hemelen is; maar al wie Mij verloochenen 
zal voor de mensen, die zal ook Ik 
verloochenen voor mijn Vader, die in de 
hemelen is” (Matteüs 10:32, 33). 
 Hoewel deze uitdrukkingen niet in de 
vorm van een bevel zijn, begrijpen wij dat 
God vereist dat wij elkaar vergeven en 
Christus openlijk belijden. 
 
Wij leren Gods wil door gelijkenissen 
en allegorieën. 
 Jezus “sprak tot hen vele dingen in 
gelijkenissen” (Matteüs 13:3). 
 Paulus zei van Sara en Hagar: “Deze 
dingen hebben een zinnebeeldige 



betekenis. Want dit zijn twee verbonden” 
(Galaten 4:24 Medema). 
 Vele beelden in het boek Openbaring 
zijn allegorisch. In bepaalde gevallen 
worden wij specifiek verteld wat bepaalde 
dingen betekenen: “Zeven vurige fakkels 
brandden voor de troon; dit zijn de zeven 
Geesten Gods” (Openbaring 4:5). In 
andere gevallen kunnen wij de betekenis 
te weten komen door gelijkaardige taal in 
andere schriftgedeelten. 
 
Wij leren Gods wil door uitdrukkingen 
van waarheid. 
 Waarheden die in het Oude Testament 
vermeld worden, blijven waar, al zijn wij 
niet onder de wet van Mozes. De meeste 
Spreuken zijn op ons van toepassing 
omdat zij gewoon waarheden zijn. “Wie 
laster verbreidt, is een dwaas” (Spreuken 
10:18). “Wie zijn lippen bedwingt, is 
verstandig” (Spreuken 10:19). “Wie op 
eigen hart vertrouwt, is een dwaas” 
(Spreuken 28:26). Uit deze uitdrukkingen 
van waarheid weten wij dat wij niet 
mogen roddelen, dat wij onze lippen 



moeten beheersen en dat wij niet op ons 
eigen hart mogen vertrouwen. 
 Veel van Christus’ onderricht bestaat 
uit uitdrukkingen van waarheid, zoals toen 
Hij zei: “Wie nu zichzelf gering zal achten 
als dit kind, die is de grootste in het 
Koninkrijk der hemelen” (Matteüs 18:4). 
 
Hoe kunnen wij met Gods woord juist 
omgaan? 
 Wij moeten verlangen de wil van God 
te doen. Wij moeten alles wat de Schrift 
over een onderwerp zegt in beschouwing 
nemen en wij moeten letten op wie 
spreekt, aan wie, wanneer, waar en 
waarom. Wij moeten een juist onderscheid 
tussen de wet van Mozes en het evangelie 
van Christus maken. Wij moeten de Schrift 
als een volledige gids aanvaarden. Alles 
wat wij doen op godsdienstig gebied moet 
door de Schrift gemachtigd zijn. 
Machtiging bestaat door een bevel dat op 
ons van toepassing is, door een normatief 
voorbeeld, of door een logische 
gevolgtrekking op basis van de Schrift. Wij 
leren van God en geloven Zijn getuigenis. 



Wij leren Gods wil door zegeningen en 
vervloekingen, door voorwaardelijke 
beloften, door gelijkenissen en allegorieën, 
en door uitdrukkingen van waarheid. 
 “Maak er ernst mede u wel beproefd 
ten dienste van God te stellen, als een 
arbeider, die zich niet behoeft te schamen, 
doch rechte voren trekt bij het brengen 
van het woord der waarheid” (2 Timoteüs 
2:15). 
Amen. 
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