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Uw Woord is de waarheid
Johannes 17:17

De archeoloog Sir William Ramsay was helaas overtuigd geraakt door de veronderstelling van een
gerenommeerde theoloog en wetenschapper over de ‘bewezen wetenschappelijke onjuistheden’ van
de evangeliën. Hij vertrok daarom naar het Midden-Oosten om daar historische bewijzen te
verzamelen voor deze these. Nadat hij er de historische details had bestudeerd, keerde
hij naar Europa terug – om te bevestigen dat de evangeliën tóch correct waren! Hoe
meer hij de feiten had onderzocht, hoe meer hij de overtuiging had gekregen dat de
evangeliën wel degelijk een realistische weergave van die feiten bevatten!
Hij verklaarde: ‘Ik ben mijn wetenschappelijk werk in die streken begonnen met een
vooringenomenheid die beslist niet positief stond tegenover mijn uiteindelijke conclusies. Want
eerlijk gezegd was ik op voorhand overtuigd van de historische onbetrouwbaarheid van de
evangeliën. Maar beetje bij beetje kreeg ik de overtuiging dat de Bijbelse vertellingen tot in de
kleinste details inderdaad de waarheid weergeven’. Ramsay werd vervolgens een oprechte
verdediger en prediker van de waarheid van het Evangelie.
Ja, het Woord van God is de waarheid. En in plaats van de woorden van Gods tegenstanders te
geloven moeten we eerlijk op onderzoek durven uitgaan door de Bijbel te lezen. Want veel
Godloochenaars hebben nooit de Bijbel werkelijk gelezen. En wie kan er geloven in de verklaringen
van mensen die een boek recenseren dat ze niet hebben gelezen? Of
een boek waaruit ze hier en daar een pagina hebben doorgesnuffeld?
Om de unieke boodschap van dit goddelijke Boek te begrijpen, moet
je het helemaal eerlijk en onbevooroordeeld lezen. Het Woord van
God laat al eeuwen lang telkens opnieuw zijn kracht en gezag zien –
maar alleen aan mensen die wíllen luisteren met een oprecht geweten
en een nederig hart.
´Want het Woord van God is levend en krachtig … en is een oordelaar van de gedachten en
overleggingen van het hart´ (Hebr. 4:12).
lbs 011208

