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Dit is een verhaal uit de praktijk.
Het is eerder verteld bij de gelegenheid van de start van een 'verenigingsseizoen'. Dit onderwerp werd mij toen voorgelegd.
Ik heb toen maar gewoon verteld hoe ik zelf in mijn werk de Bijbel gebruik.

De Bijbel is geen handboek
Ik had aanvankelijk veel verwachting van het bijbelgebruik voor het pastoraat. Tijdens de theologische studie ben je
intensief met de Bijbel bezig. Dat vond ik een hele belevenis. Ik voelde me bevoorrecht, en ik dacht ook echt klaar te zijn
voor het werk.
Reeds viel ik mezelf tegen op de classicale examina.
En toen ik m'n eerste ambtelijke bezoek bracht, las ik - nerveus - een psalm die niet paste in de situatie die ik aantrof.
Ook trof ik het niet in het ziekenhuis. Na enkele ziekenbezoeken zei de directie mij dat mijn 'publieke optreden' op de
ziekenzaal niet op prijs werd gesteld.
En intussen had ik ook al meegemaakt dat leden van de gemeente in een zodanige omstandigheid kunnen zijn, dat zij moeite
hebben met een 'ambtelijk gebruik' van de Bijbel.
De Bijbel is niet een handboek, zo stelde ik vast.

De Bijbel in de hand
Toch heb ik graag de Bijbel in de hand. Ik draag 'm zichtbaar bij me. En ik heb de idee, dat alleen al dit beeld vertrouwen
wekt.
Een ambtsdrager komt maar niet om uit de Bijbel voor te lezen. En als een situatie vraagt om het lezen van de Bijbel, dan
moet grote zorgvuldigheid worden betracht. Ik houd het doorgaans vrij algemeen. Een korte tekst met een enkel woord ter
verklaring. Of ik volsta met een verwijzing naar een woord uit de Bijbel.
Men moet niet gaan preken. En als mensen in een bijzondere situatie een specifiek bijbelwoord verwachten, dan wil ik daar
graag eerst nog eens over nadenken. En ik beloof daarvoor terug te komen.

Geen 'evangelisch' Bijbelgebruik
De Bijbel is geen verzameling dag-, wand- of kaartteksten.
Laten we voorzichtig zijn met zo de Bijbel te gebruiken. Een goede bedoeling kan verkeerd worden begrepen. Zo werd
eens een jonge weduwe getroost met 'uw man is uw Maker'; en degene die zojuist gehoord had, dat hij een ongeneeslijke
ziekte had, werd 'wees in geen ding bezorgd' voorgehouden; en hoe moeilijk is het voor ouders met het verdriet van een
doodgeboren kindje, als aan hen 'de HERE heeft gegeven, de HERE heeft genomen, de Naam des HEREN zij geloofd'
wordt voorgelezen.
De Bijbel heeft één boodschap en elk Bijbelwoord moet daarom in het verband met die boodschap gelezen worden.
Ken daarom onze geloofsbelijdenis!
Onze belijdenis vat de Bijbel samen.
Ik denk aan zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus. Daar wordt de betekenis van de Bijbel voor een kind van God
samengevat in de ene troost: ik ben het eigendom van Jezus Christus. En wat mij ook overkomt in dit leven: in Hem heb ik
een vrij en veilig bestaan. Christus is mijn eeuwige levensperspectief en levenszin.
De belijdenis leert mij, dat de Bijbel voor mij één en al troost is.

Gereformeerd Bijbelgebruik
Hoe goed is het dus om in geval van nood de belíjdenis te gebruiken. Als ik twijfel, kan ik me troosten met zondag 6:
Christus is mijn volkomen Borg en Middelaar. Hoe weet ik dat zo zeker? Uit Gods heilig evangelie!
En hoezeer komt zondag 7 mij in mijn onzekerheid tegemoet. Niet alleen aan anderen, maar ook aan mij is de vergeving
van de zonden beloofd. En datzelfde woord 'ook' staat in zondag 20: ook aan mij is de Heilige Geest gegeven.
Bij ziekte voel ik me veilig bij zondag 10, die ik in nauwe samenhang met zondag 9 heb leren lezen. De ziekte is een
kwaad. En God heeft mij beloofd, dat Hij het kwade zal doen meewerken ten goede voor mij. Daar kan ik op vertrouwen.
Want ik weet van de kracht van Gods voorzienigheid. Zelfs de ziekte is in zijn hand. Ja, zo sterk is God, dat Hij de ziekte



mij kan toedelen! Zie, dan hoef ik er niet aan te twijfelen: Hij kán zijn belofte aan mij vervullen.
Wanneer ik angst heb, dan vind ik Gods woorden beleden in zondag 16. Hoe fel ook de aanvechting is, nooit zal deze mij
eronder krijgen. Immers, Christus heeft mij met zijn onuitsprekelijke angsten van de hel verlost! En hoe troostvol is zondag
19, als daar de betekenis van de wederkomst van Christus wordt beleden.
Bij stress zoek ik mijn ontspanning in zondag 23 en 24, die vrolijke belijdenis van een volkomen vrij mens!

Geen oplossing maar verlossing
Toch kan mijn geweten mij geweldig aanklagen.
Een kind van God kan in grote problemen terechtkomen. En de Bijbel biedt voor onze problemen geen oplossingen. Het
pastoraat is geen hulpverlening. Wie gestressed is, doet er goed aan om een ontspanningstherapie te volgen. En wie
gevangen zit in de angst, vraagt om psychologische hulp. Ook een zieke immers gaat naar een dokter!
De ambtsdrager is geen magiër, en de Bijbel is geen toverboek. En als iemand zegt 'het Woord moet het doen', en 'genade
geneest', dan spreekt hij een waar woord, maar dit verdient wel enige uitleg. Laat het niet worden misverstaan.
Nee, de Bijbel is niet een boek met oplossingen. Wel spreekt onze God in de Bijbel het verlossende Woord!

De Verlosser
Dat verlossende Woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond.
Zie, zo is God ons te hulp gekomen. Door barmhartigheid bewogen zond Hij ons zijn Zoon. Hoe troostend staat dit
beleden in art. 17 van de NGB.
En Gods Zoon is aan ons gelijk geworden. Hij heeft al onze zwakheden gekend. En daarom kan Hij ons altijd te hulp
komen. Met dit geloof mogen we de Bijbel lezen.
En met deze belijdenis is het gebruik van losse teksten verantwoord. Neem nu Ps. 10:14: 'God aanschouwt moeite en
verdriet om het in zijn hand te leggen'. Ik heb iemand dat woord horen uitleggen, alsof God onze moeiten weegt in zijn
hand. En zo weegt Hij de zorgen voor ons af. Elkeen krijgt dan zoveel als hij kan dragen. Dat klinkt troostvol, maar het kan
de moeite van degene die onder zijn last dreigt te bezwijken, uitermate verzwaren.
Deze tekst spreekt van Gods ontferming. In mijn moeite mag ik weten: ik lig in Gods Vaderhand. Hij ziet mij, Hij
aanschouwt mij met zijn vriendelijke en zorgzame ogen.
Ik denk ook aan een andere tekst, Ps. 31:16A: 'Mijn tijden zijn in uw hand'. Graag wordt deze tekst gebruikt om een
plotselinge moeite - een onverwachts sterven bijvoorbeeld - te verklaren. 'Op Gods tijd...' belijden we dan eerbiedig. God
heeft immers onze tijd bepaald!?
Deze overigens schriftuurlijke waarheid kan verkeerd worden verstaan. En dat doet pijn! Psalm 31 leert ons iets anders.
Met 'onze tijden' worden onze verschillende leefomstandigheden bedoeld. En dan troost God ons aldus: wat er ook
gebeurt in je leven, weet: je ligt geborgen in mijn Vaderhand!

Volg de Verlosser
Ook voor het gebruik van de Bijbel is het belangrijk te weten dat Christus ons oproept om Hem te volgen. Deze navolging
bedoelt niet Hem na te bootsen. We moeten Hem volgen op zijn weg door de geschiedenis.
Dat vraagt om een doordacht gebruik van het Oude Testament. Elk Woord van God aldaar is een woord 'onderweg'. God
is op weg naar de Messias en zijn troostende vrederijk.
Dus mogen wij een oudtestamentisch woord niet rechtstreeks toepassen op onze huidige situatie. Ik pleit voor een
'heilshistorisch' en een 'christocentrisch' gebruik van de Bijbel.
En hoe goed is het om de Here Jezus ook echt te volgen op zijn weg door dit aardse leven. Wat deed Hij voor de mensen
met moeiten als stress, verslaving, ziekte en angst?
Hoe troostte Hij bijvoorbeeld die weduwe uit Naïn? Hij las haar niet maar voor uit de Bijbel. Hij hield haar niet voor 'de
lieflijkheen van het zalig hemelleven' van haar zoon.
Hij troostte haar werkelijk: Hij gaf haar haar zoon terug! Zo 'bezocht' Hij haar, vertelt Lucas. Als een arts, die op bezoek
komt om te helen.

De Verlosser komt naar u toe
Het aardse leven van onze Heiland was van beperkte duur. Hij heeft laten zien, dat Hij onze Trooster kan en wil zijn in al
onze leefomstandigheden. En Hij gaf aan, hoe Hij die troost zou realiseren. Hij begon bij het begin. Hij greep de wortel van
alle kwaad aan. De oorzaak van al onze honger en kommer, de zonde, heeft Hij weggenomen, en nu zal Hij ook onze
ziekten, angsten, zorgen en andere moeiten wegnemen.
Met die boodschap wil de Bijbel naar ons toekomen. Zo wil God bij ons op 'bezoek' komen. En dus hebben wij zo de



Bijbel te gebruiken.
Dat vraagt van ons dat we ons veel tijd zullen getroosten om de Bijbel te lezen. Dat moet in goede orde en regelmaat
gebeuren.
En wij zullen ons voor de Bijbel niet mogen schamen. Het past een kind van God om het Woord van Vader altijd bij de
hand te hebben. Durf die Bijbel te gebruiken als het actuele Woord van de levende God tot troost van zijn kind in dit
moeitevol bestaan.

Tenslotte
De Bijbel is hét boek!
Het is een heilig boek.
Het is een boek met een geheim.
Dat geheim is de goddelijke inspiratie van dit boek.
Zo is dit oude, eens geschreven boek altijd nog actueel.
Wie de Bijbel gelovig gebruikt, ervaart Gods nabijheid.
De HERE spreekt tot mij, hier en nu.
Daarom moeten wij met de Bijbel wel eerbiedig omgaan, maar we mogen hem niet beschouwen als een kostbare
antiquiteit. Een oude Bijbel met koperen slot is wel een statig bezit, maar het kan een hindernis zijn in de communicatie van
God en mensen.
Laat daarom de Bijbel, naar taal en vorm, altijd weer gemoderniseerd worden!

Stellingen
1. Wie de Bijbel tot zijn troost wil gebruiken, moet zich veel tijd getroosten om de Bijbel te lezen.

2. Wie de Bijbel gebruikt aan de hand van de belijdenis, zal een ziekte niet benoemen als een 'straf van God' of een
'beproeving van de HERE'.

3. De ambtsdrager moet wel altijd met Gods Woord op bezoek komen, maar hij hoeft niet altijd uit Gods Woord voor te
lezen.

4. Het Woord van God wijst ons wel de weg van de verlossing, maar is niet het middel tot de verlossing.

5. Het versturen van een kaart-met-bijbeltekst, ter bemoediging van bijvoorbeeld een zieke, is wel vaak 'evangelisch', maar
niet altijd gereformeerd.

6. Omdat wij de Bijbel tot onze troost willen gebruiken, zien we uit naar een nieuwe vertaling van de Bijbel.


