


5. De Bijbel is 
LEVEND 

en KRACHTIG!





- Er staan veel wetenschappelijke feiten in die de schrijvers niet 
hadden kunnen weten in hun tijd (bijv. op het gebied van 
voedsel, hygiëne, landbouw)

- Er staan veel profetieën in die soms meer dan 1000 jaar later 
vervuld werden (over Jezus, Israël etc.)

- De vele overschrijvingen van de Joden (Oude Testament) zorgen 
voor een hele betrouwbare manuscripten. De ontdekking van de 
dode zeerollen in 1947 bevestigen dit.

- Archeologie bevestigt de Bijbel (veel opgravingen in Israël)

- Er blijken maar max. 50 verschillen in de teksten tussen de 
verschillende handschriften te zijn in heel de Bijbel (99,9% 
nauwkeurig dus) 

Is de Bijbel betrouwbaar?



- Tot wie wordt het gezegd?

- In welke tijd is het geschreven?

- Wat is de context van de tekst?

- Let op de grondtekst (Hebreeuw en Grieks)

Hoe kan je de Bijbel het beste lezen?



Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars 
van het nieuwe verbond te zijn , niet van de letter, maar 

van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt 
levend. 

Als nu de bediening van de dood, met letters in stenen 
gegrift, in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun 

ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden 
houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel 
die tenietgedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de 

bediening van de Geest in heerlijkheid zijn? 
2 Korinthe 3:6-8 HSV

De letter is niet de Bijbel maar de Wet van Mozes omdat we onszelf 
hier niet aan kunnen houden!



Dit is de Mozes die tegen de Israëlieten gezegd 
heeft: De Heere, uw God, zal voor u een Profeet 

laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar 
Hem moet u luisteren. 

Hij is het die in de woestijn tijdens de 
samenkomst van het volk  bij de Engel was Die 

tot hem sprak op de berg Sinaï, en bij onze 
vaderen, en Hij was het die de levende woorden 

ontving om die aan ons door te geven.
Handelingen 7:37 - 38 HSV



Het woord is levend en krachtig!

 Want het Woord van God is levend en 
krachtig en scherper dan enig 

tweesnijdend zwaard, en het dringt 
door tot op de scheiding van ziel en 

geest, van gewrichten en merg, en het 
oordeelt de overleggingen en gedachten 

van het hart.  
Hebreeën 4:12 HSV



Jezus is het Woord!

In het begin was het Woord en het Woord was bij 
God en het Woord was God. Dit was in het begin 

bij God. Alle dingen zijn door het Woord 
gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding 

gemaakt dat gemaakt is. 

In het Woord was het leven en het leven was het 
licht van de mensen. En het licht schijnt in de 

duisternis, en de duisternis heeft het niet 
begrepen.

Johannes 1:1 - 5 HSV



En het Woord is vlees geworden en heeft 
onder ons gewoond (en wij hebben Zijn 

heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de 
Eniggeborene van de Vader), vol van genade en 

waarheid.
Johannes 1:14 HSV

De Geest is het Die levend maakt, het vlees 
heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u 

spreek, zijn geest en zijn leven.
Johannes 6:63 HSV



En wij hebben het profetische woord, dat vast en 
zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als 
op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat 

de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. 

Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie 
van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want 
de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil 

van een mens, maar heilige mensen van God, door de 
Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

2 Petrus 1:19-21 HSV

De hele Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest 



Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u 
verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd 

hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, 
die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het 

geloof dat in Christus Jezus is. 

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig 
om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te 

verbeteren en op te voeden in de 
rechtvaardigheid, opdat de mens die God 

toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk 
volkomen toegerust.

2 Timotheüs 3:14 - 17 HSV



Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in 
alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, 

met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor 
de Heere met dank in uw hart.

Kolossenzen 3:16 HSV

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op 
mijn pad.

Psalm 119:105 HSV

Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt 
eenvoudigen inzicht. 

Psalm 119:130 HSV

Het grote belang van Bijbelstudie!



Want ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd, 
maar zoals geschreven staat: Al de smaad van 

hen die U smaden, is op Mij gevallen.  

Want alles wat eertijds geschreven is, is tot 
onze onderwijzing eerder geschreven, opdat 
wij in de weg van volharding en vertroosting 
door de Schriften de hoop zouden behouden.

Romeinen 15:3 - 4 HSV

Ook het Oude Testament is ons tot onderwijzing geschreven!



En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij 
niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd 
hebben. En word geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, 

zoals geschreven staat: Het volk ging zitten om te eten en te 
drinken en zij stonden op om te feesten.  En laten wij geen hoererij 
bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben, en 

op één dag vielen er drieëntwintigduizend.  

En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen 
Hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn.  En 

mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en 
omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn hun 

overkomen als voorbeelden voor ons , en ze zijn beschreven tot 
waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen 

gekomen is.
1 Korinthe 10:6 - 11 HSV



En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas 's nachts 
weg naar Berea. Die gingen, toen zij daar gekomen waren, 
naar de synagoge van de Joden. En dezen waren edeler van 
gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het 

Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten 
dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren. 

Velen dan van hen geloofden, en van de aanzienlijke 
Griekse vrouwen en mannen niet weinigen.

Handelingen 17:10 - 12 HSV

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van 
onze God bestaat voor eeuwig.

Jesaja 40:8 HSV



Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst 
en alle kwaadsprekerij.  En verlang vurig, als pasgeboren 
kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u 
daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd 

hebt dat de Heere goedertieren is, en kom naar Hem toe als 
naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen 

is, 

maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook 
zelf, als levende stenen, gebouwd tot  een geestelijk huis, 

tot  een heilig priesterschap, om geestelijke offers te 
brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.

1 Petrus 2:1 - 5 HSV

Verlang naar het Woord als pasgeboren kinderen naar melk zodat je gaat groeien



Over hem hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk 
zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het 

horen.  Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten 
zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de 

grondbeginselen van de woorden van God.

U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en 
niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is 

onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is 
een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, 
voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend 
hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.

Hebreeën 5:11 - 14 HSV



Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis 
is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u 
verworpen om als priester voor Mij te dienen. 

Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik 
ook uw kinderen vergeten.

Hosea 4:6 HSV

Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: 
De mens zal niet van brood alleen leven, maar van 

elk woord dat uit de mond van God komt.
Mattheüs 4:4 HSV

Zonder kennis van Gods Woord zullen we verdrogen en vergaan...



Het Woord is genezing en een wapen tegen de duivel

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat 
ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het 
binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze 

vinden, en genezing voor heel hun vlees.
Spreuken 4:20 - 22 HSV

En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van 
de Geest, dat is Gods Woord,  terwijl u bij elke 

gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest 
en daarin waakzaam bent met alle volharding en 

smeking voor alle heiligen.
Efeze 6:17 - 18 HSV



Het woord zal je bevrijden uit de listen van de duivel

Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent Die er 
vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge 

mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God 
in u blijft en u de boze hebt overwonnen.

1 Johannes 2:14 HSV

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: 
Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn 
discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de 

waarheid zal u vrijmaken.
Johannes 8:31 - 32 HSV



In de opstanding dan, van wie van die zeven zal zij de vrouw 
zijn? Want zij hebben haar allen als vrouw gehad. Maar Jezus 
antwoordde en zei tegen hen: U dwaalt, omdat u de Schriften 

niet kent en ook niet de kracht van God. 
Mattheüs 22:28-29 HSV

En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij 
Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn 

geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de 
waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem 

is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor 
weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet 

ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.
1 Johannes 2:3 - 6 HSV

Als je Gods Woord gehoorzaam bent ken je de kracht van God



Bronvermelding:

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan: 

- De Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © 2010-2016 HSV

- De Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004 NBV

- De Bijbel in de BasisBijbel, © 2013-2021 BasisBijbel

Aanbevolen boeken:
- Gods Woord, kracht en gezag van Derek Prince

– Het actieve, krachtige Woord van Derek Prince

– Gods Woord geneest van Derek Prince

– De kracht van proclamatie van Derek Prince

– Het ontstaan van de Bijbel van Willem Ouweneel en Willem Glashouwer

- Moderne wetenschap in de Bijbel van Drs. Ben Hobrink


