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De Bijbel, Gods Woord

C. Trimp

De Bijbel is een boek.
De Bijbel is een boek, in iedere boekhandel te koop.
Hoe is het mogelijk, dat alleen dát boek te midden van de talloze producten van de boekdrukkunst - aanspraak
mag maken op volstrekte betrouwbaarheid en geloofwaardigheid?
Van ons antwoord op die vraag hangt veel af. Feitelijk staat en valt ons christenleven met dát antwoord.

Een boek is al eeuwen een eigenaardig product van onze menselijke cultuur. Want met een boek kunnen wij, mensen,
afstanden overbruggen. Afstanden tussen mensen en volken kunnen wij al eeuwenlang overbruggen door een brief of met
behulp van gedrukte letters. Wat wij te vertellen hebben, zetten wij om in letters en geschreven woorden. En de lezer ginds
doet het omgekeerde: hij leest de letters en hij gebruikt ze om er woorden van te maken. Hij leest (hardop of niet) en
maakt zich de boodschap eigen. Zo worden afstanden tussen mensen op deze aarde overbrugd.

Er zijn ook afstanden in de tijd en ook die kunnen we met behulp van de boekdrukkunst overbruggen.
Wanneer bijvoorbeeld Calvijn 450 jaar geleden een tekst uit de Bijbel verklaarde en die verklaring opschreef en liet
drukken, zijn wij in de 21e eeuw in staat daarvan kennis te nemen. En omdat wij zeker weten, dat Calvijn zelf dat boek
geschreven heeft, zeggen wij tegen elkaar: ‘Calvijn zegt...’ - alsof hijzelf op onze bijeenkomst aanwezig is.
Dat zijn de mogelijkheden van het boek.

De Bijbel is een boek
In de letters van dit boek wordt tot ons, mensen, gesproken, al eeuwenlang.
Er zijn al vele generaties vóór ons geweest, die ditzelfde boek hebben gelezen en het daarna aan óns hebben overhandigd
en aangeprezen. Zij hebben veel geleerd uit dat boek en zij hebben daarin bemoediging en troost gevonden, toen zij in hun
leven daaraan behoefte hadden. Zij hebben zich er ook door laten waarschuwen, toen zij domme of verkeerde beslissingen
dreigden te nemen.
Waarom gaven zij vertrouwen aan dit boek?
Antwoord: zij kenden de herkomst, de spreker, de schrijver.
Die spreker was hun eigen hemelse Vader, de grote Schepper en Verlosser van deze wereld. Zij hebben Hem leren
kennen door de verkondiging in de kerk. Zij weten, dat deze Spreker Zich houdt aan zijn eigen woord: wat Hij gesproken
heeft, spreekt Hij nog steeds - tot ouders en kinderen. De Bijbel is betrouwbaar, omdat dit boek het boek van onze God is.
En het is precies als bij andere boeken: een boek is net zo betrouwbaar als de schrijver/spreker betrouwbaar is.
Dus: de Bijbel is betrouwbaar, omdat onze God betrouwbaar is. En onze God is betrouwbaar, omdat de Bijbel ons dat op
elke bladzijde garandeert.
Is dat niet-een zgn. cirkelredenering?, zo hoor ik een slimme jongen vragen.
Ongetwijfeld.
Zo gaat dat, wanneer een mens spreekt over de eerste, de hoogste en de laatste waarheid (vgl. Op. 1:17,18). En wie dit
niet wil aanvaarden, weet niet waaraan hij begint, wanneer hij zich van een Bijbel voorziet. Want het hoge woord moet,
vroeg of laat, gesproken worden: de Bijbel is het woord van God zelf.

De Bijbel is het Woord van God
Wie de waarheid omtrent de Bijbel wil vinden, zal die waarheid in de Bijbel zelf moeten zoeken en kunnen vinden. God zelf
is in de Bijbel aan het woord. Wie hardop de Bijbel voorleest, gebruikt zijn adem om stem te geven aan het spreken van
God. En het spreken van God is de waarheid, omdat God niet anders kan dan waarheid spreken. God is de waarheid. Hij
noemt Zichzelf de ‘God van de waarheid ‘(Jes. 65:16).
En wat ‘waar’ is, is solide. Daar kan een mens op aan.
‘Waarheid’ is betrouwbaarheid - een groot geschenk in een wereld vol leugen en bedrog.
Deze ‘God van de waarheid’ is dezelfde God, die bezig is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen (Jes.



65:17). Ter wille van dat schitterende werk komt God zelf naar zijn wereld toe, in zijn Zoon. En het is de Geest van zijn
Zoon, die door de tijden heen naar deze wereld boodschappers zendt om de waarheid bekend te maken.
De ‘God van de waarheid’ doet zijn waarheid horen in onze oren. Hij heeft die waarheid zelfs op schrift laten stellen in zijn ‘
bijzondere zorg voor ons’ (NGB art. 3).
Deze God is de ‘Geest van de profetie’. Over Hem horen wij God spreken, bijvoorbeeld in Hebreeën 1:1; 1 Petrus
1:10-12; 2  Petrus 1:20,21.

In het Oude en Nieuwe Testament zien wij hoe God onderweg is naar een nieuwe wereld, een gereinigde aarde, een nieuw
en gerechtvaardigd volk.
God is klein begonnen: uit heel de bewoonde wereld (Gen. 10 en 11) stuurde Hij één man weg - uit zijn land naar een
onbekend land en hem gaf Hij zijn zegen mee: ‘U zal Ik tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken
en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken, en met u zullen alle
geslachten van de aardbodem gezegend worden’ (Gen. 12:2,3).
Eén woord: dat is een klein begin. Maar het einde zal allesomvattend zijn. Dan vindt de kleinste psalm een klinkende
vervulling:

Looft de Here, alle volken,
Prijst Hem, alle gij natien.

Dat is Psalm 117; zie Romeinen 15:11 in verband met vss. 10 en 12.
Zoveel kracht zal het Woord van God in Gods eigen wereld ontwikkelen! Gods eigen wereld zal de lof van de Schepper
verkondigen!

Zo vaak wij de Bijbel opslaan, in het gezin, in de kerk of waar dan ook, steekt de Geest van deze verlossende God als een
beginnende storm op (Joh. 3:8; Hand. 2:2v). Deze Geest neemt ook óns mee, vervult ons leven, bezielt ons hart en
verruimt ons gemoed. Blijkbaar wil God ons ook meenemen op zijn weg naar een nieuwe wereld!
Wat een belevenis!

De Bijbel vraagt vertrouwen
Wat ‘waar’ is, is betrouwbaar. En wat betrouwbaar is, vraagt om vertrouwen. Het is vertrouwen waard.
Toen God zijn eeuwenomspannende werk begon en met Abraham op reis ging naar een nieuwe wereld, gaf Abraham zich
gewonnen aan Gods bevel. ‘Toen ging Abram, zoals de Here tot hem gesproken had’ (Gen. 12:4). En zich gewonnen
geven aan Gods Woord (belofte en bevel), noemen wij ‘geloven’.
Abrams zoon zou vader van een ‘groot volk’ worden. Intussen was Abram nog steeds kinderloos. Dat Abram stamvader
van een volk zou worden, kon hij slechts in het geloof aannemen: eigenlijk begreep hij er niets van (Gen. 15:1-5).
Toch werd Abram Abraham: vader van veel volken (Gen. 17:5). Immers: ‘Abram geloofde in de Here en Hij rekende het
hem toe als gerechtigheid’ (Gen. 15:6; zie ook Rom. 4:3v).
Dat is ‘geloven’: aanvaarden wat betrouwbaar en geloofwaardig is. God is de God van de waarheid. Zijn belofte kan niet
anders dan door ons ‘beaamd’ worden.
Wij beamen Gods belofte met vreugde, zelfs al lijkt ons de vervulling van de belofte vooralsnog een compleet raadsel.
Want ‘geloven’ doet een mens op gezag van de sprekende God. De ‘God van de waarheid’ staat garant voor de echtheid
(=vervulling) van zijn eigen woord.


