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Het wonder
van de Bijbel,
het Boek van God
door Prof. Dyson Hague

Hoe meer onze ervaring toeneemt, des te meer
stijgt onze verwondering over het Boek; hoe meer
en intensiever wij daarin onderzoeken, des te meer worden we overtuigd dat de Bijbel maar niet een
boek is, maar hét Boek.
Toen Walter Scott in zijn stervensuur wenste dat men hem uit het Boek zou voorlezen, vroeg zijn
schoonzoon hem: uit welk boek? Hij antwoordde: Er is er maar één dat hét Boek is: de Bijbel.
In de hele wereld is hij ‘het Boek’. Alle andere boeken zijn in vergelijk daarmee alleen maar bladeren,
alleen maar fragmenten. De Bijbel alleen is het volmaakte Boek, het eeuwige Boek, de stem waarvan
alle anderen hoogstens een echo zijn. Het Boek dat in onbereikbare, verheven hoogte, in eenzame
heerlijkheid een plaats heeft, geheimzinnig van invloed, zo hoog verheven boven alle andere boeken,
als de hemel verheven is boven de aarde; de Bijbel is onmetelijk.

HET WONDER VAN ZIJN ONTSTAAN
Dat de Bijbel bestaat is een wonder. Ieder die iets afweet van het ontstaan en de geschiedenis van
Gods Woord, verbaast zich over de geheimzinnige wijze van zijn ontwikkeling. Dat de Bijbel een boek
werd, en nu ‘Hét Boek’ is, is in zover al een wonder op literair gebied, omdat niemand opdracht kreeg
voor dit plan. En net zomin is hij tot stand gekomen door een afspraak van de schrijvers. De manier
waarop de Bijbel langzamerhand in de loop van de eeuwen groeide, is één van de grootste geheimen
van die tijd. Van eeuw tot eeuw werd het ene deel bij het andere gevoegd, eerst onsamenhangend,
stuk voor stuk, zonder dat het ene deel tot het andere in betrekking stond, door verschillende mannen
geschreven zonder dat enige afspraak over de samenvoeging werd gemaakt. De één schreef in
Assyrië, de ander in Arabië, in Palestina, Italië of Griekenland. Velen schreven 100 jaar later of vroeger
dan anderen: het eerste deel ontstond 1500 jaar voordat de man geboren werd die het laatste deel
schreef.
Neem een boek – het maakt niet uit welk boek – en ga eens na hoe het tot stand kwam. In de meeste
gevallen gaat het zo dat iemand die besloot een boek te schrijven, de gedachten rangschikt, het
materiaal verzamelt, de inhoud schrijft of dicteert en het laat drukken. Hij heeft daarvoor geruime tijd
nodig, soms maanden, maar ook wel jaren, gemiddeld wel 1 tot 10 jaar. Aan de Bijbel is minstens 1500
jaar geschreven, d.w.z. wel 60 generaties lang. Hoe verheven wordt onze voorstelling van God. Zijn
geduld als we Hem zien in het rustige, stille afwachten in tegenstelling tot het haasten en de
koortsachtige onrust van de mens, terwijl het grote Boek langzaam groeit. Het ene deel wordt gevoegd
bij het andere; een stukje geschiedenis, een gedicht, een brief, profetie, of biografie, totdat het
uiteindelijk zonder enig rumoer, zoals destijds bij de tempel van Salomo (1 Koningen 6:7), volkomen
afgemaakt werd in een wereld die er zo dringend behoefte aan had. Toen Mozes stierf waren de 5
eerste delen gereed, toen David regeerde waren er weer enkele rollen bijgekomen. Vorsten, priesters
en profeten voegden er grotere of kleinere bijdragen bij, totdat tenslotte het hele Oude Testament
voltooid was.
Letter voor letter, woord voor woord, zin bij zin, boek voor boek, precies zoals het nog is,
ongeschonden en volkomen. En, zoals Josefus getuigd heeft, niemand had in de loop van de eeuwen
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de moed er iets aan toe te voegen of er vanaf te doen. Het Oude Testament is tot vandaag niet in het
minste veranderd.
Van literair standpunt gezien is het Nieuwe Testament een nog groter wonder dan het Oude. Ieder
weet dat de Joden geen volk waren dat veel schreef. Bisschop Westcott heeft eens gezegd dat zij
uitsluitend mondeling werden onderwezen, zij hadden een antipathie tegen geschreven regels. De
Heere Jezus Zelf heeft voor zover we weten nooit ook maar één regel als openbaring geschreven, en
de gedachte om toevoegingen of een aanvulling voor de Bijbel te schrijven is nooit bij één van Zijn
discipelen opgekomen. Zij zijn beslist teruggeschrikt voor zo’n daad van overmoed. Waarschijnlijk was
50 jaar na Jezus' geboorte nog niets van het Nieuwe Testament geschreven. Toen echter werd door de
geheimzinnige invloed en de leiding van de almachtige Geest van God, zonder elke menselijke
samenwerking of een uniform plan deel voor deel tot stand gebracht: hier een brief, daar een biografie,
het een na het ander. Zo is het Nieuwe Testament gegroeid. Maar let wel op: mensen hadden geen
plan, geen doelstellingen. De vier evangelisten waren niet samengekomen en zij hebben niet na
ernstig overleg en gebed om de leiding van de Heilige Geest besloten dat Mattheüs zou schrijven over
Christus als Koning, Markus als de onvermoeide Dienaar, terwijl Lukas Hem als de Mens Jezus
beschreef en Johannes als de Zoon van God.
Het was niet zo dat Paulus en Jakobus onder gebed overeengekomen waren dat Paulus over de leer
en Jakobus over de praktijk van het Christendom zou schrijven. Niets van dit alles. Zij schreven - geleid
door een innerlijke behoefte - om door een brief of een terugblik iets in het licht te stellen. Zo werd de
weg gebaand om de verschillende gedeelten aaneen te voegen tot een wonderbare eenheid, die wij
het Nieuwe Testament noemen. Ja, dit Boek is een wonder, het overtreft alles en het is niet te
verklaren hoe het zo ontstaan is – behalve als we aannemen dat God zelf de Auteur is.

HET WONDER VAN HET VORMEN VAN ÉÉN GEHEEL
Wij aanvaarden de Bijbel als hét Boek, maar de gedachte komt vaak niet bij ons op dat we een
bibliotheek voor ons hebben. We denken er maar weinig aan dat dit boek uit 66 afzonderlijke boeken
bestaat, en door 30 à 40 auteurs in 3 verschillende talen met totaal verschillende inhoud en onder de
meest verschillende omstandigheden is geschreven.
De auteurs schreven over geschiedenis, theologie, wijsheid; ze schreven profetieën,
levensbeschrijvingen en belangrijke reisbeschrijvingen. In feite zijn alle 66 banden in een klein boek
samengevat dat door een kind kan worden gedragen. Hoewel de onderwerpen zó verschillend zijn en
zo moeilijk - de moeilijkste en diepzinnigste die men zich kan voorstellen; en hoewel er geen
mogelijkheid was ze op elkaar af te stemmen - de eerste schrijver kon niet vermoeden wat 1600 jaar
later zou geschreven worden … toch werd deze veelzijdige verzameling van verschillende geschriften
in volle harmonie verenigd tot één geheel, en dat gebeurde niet door mensen, maar door God, de
Auteur, zodat we de Bijbel als één Boek aanvaarden. Het is een onopvallend boek wat zijn
samenstelling betreft, maar een groot wonder van literaire eenheid.

HET WONDER VAN ZIJN OUDERDOM
Een wonder is het ook dat de Bijbel ondanks zijn ouderdom onveranderd actueel is. De tijd is een
essentiële toetssteen voor een boek. Is er een boek dat 1000 jaar geleden geschreven werd en nu nog
door een groot publiek gelezen wordt? Boeken die tot voor kort de geestdrift opwekten en nu nog door
velen gelezen worden? Ze zijn meestal alweer vergeten. Ze verschijnen, worden onstuimig gelezen en
gevierd, en verdwijnen uit de aandacht. De koude hand van de vergetelheid legde zich op hen, hun
kracht raakte in vergetelheid, hun invloed verdween. Wie kent een boek dat 500 of meer jaar geleden
geschreven werd en nu nog door de massa gelezen wordt? Door studenten worden nog oude boeken
als studiemateriaal gebruikt, maar wie anders denkt eraan ze te lezen? Het zijn dode boeken, meestal
in dode talen geschreven. De Bijbel daarentegen is het enige Boek in de wereld dat de barrière van de
tijd, maar ook (en dat is niet onbelangrijk!) de remmende invloed van de nationaliteit heeft
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voorbijgezien. Een boek dat door een Spanjaard is geschreven, wordt maar zelden door een Duitser
gelezen. Duitsers lezen voornamelijk Duitse boeken, Engelsen Engelse, enz. De Bijbel werd voor het
grootste gedeelte in een inmiddels dode taal uitgegeven, en is toch het meest verbreide Boek in de
wereld.
HET WONDER VAN ZIJN
ONVERGELIJKELIJKE VERKOOP

Is het geen wonder dat dit oude Boek het
meest verkocht wordt?! Een vooraanstaand
boekhandelaar werd gevraagd van welk
boek hij de grootste omzet had. Hij noemde
niet de nieuwste verhalen of het laatste
wetenschappelijke boek, maar de Bijbel.
Voor goede boeken rekent men op een
omzet van duizenden, van de Bijbel echter
worden jaarlijks wereldwijd miljoenen
exemplaren verspreid. Elk jaar wordt de
Bijbel in vele dialecten en talen vertaald.

HET WONDER VAN DE KRING VAN BELANGSTELLENDEN
De Bijbel is het enige Boek in de wereld dat door mensen van iedere sociale klasse, iedere leeftijd,
iedere graad van rijpheid wordt gelezen. Dat literair ontwikkelde mensen zich zelden in een kinderboek
verdiepen ligt voor de hand, net zoals kinderen geen boek van wetenschap of filosofie lezen, zelfs al
zouden ze het kunnen. Maar hier is een Boek dat zich onderscheidt van alle andere; een Boek dat
wordt voorgelezen aan een kind en dat een bejaarde leest, die op de drempel staat van de eeuwigheid.
Jaren geleden hoorde ik hoe de kinderjuffrouw aan mijn kinderen iets voorlas. Ik vroeg haar: ‘Wat leest
u daar?’
‘Ik lees de geschiedenis van Jozef uit de Bijbel’, zei ze, en één van onze kinderen riep opgewonden:
‘Papa, onderbreek ons niet’. Met gespannen aandacht volgde zij een geschiedenis die ongeveer 3500
jaar daarvoor in het Hebreeuws was opgeschreven. Niet ver van de kamer waar het kind luisterde zat
een beroemd geleerde, Sir William Dawson, president van het Mc. Gill College in Montreal. Hij las in
hetzelfde wonderbare Boek met diepe eerbied en vreugde. Is dit geen wonder? Eén van de
bekwaamste moderne geleerden vindt zijn geluk in hetzelfde Boek als dat kleine kind. Dit is werkelijk
zonder voorbeeld in de literatuur. In duizenden tehuizen en zondagsscholen wordt het gelezen door
jongens en meisjes. Grote geleerden als Newton, Herschel, Faraday, grote soldaten als Gustav Adolf,
Gordon, grote staatsmannen als Gladstone, Lincoln – zij allemaal zagen in de Bijbel de vreugde en
wegwijzer voor hun leven.

HET WONDER VAN ZIJN TAAL
Een ander opmerkelijk feit is dat de Bijbel niet in Athene is uitgegeven, de zetel van de antieke
geleerdheid, of elders in Griekenland dan wel in Alexandrië in Egypte. De schrijvers ontvingen hun
inspiratie niet van de oude bronnen van menselijke wijsheid. Sommigen leefden in Palestina. Veel
schrijvers zou men nu onontwikkeld noemen. Zij hadden geen universiteit bezocht, waren geen
geleerden of grote denkers, zij spraken zelfs hun eigen taal nog niet zonder fouten. We lezen dat
Petrus zichzelf heeft verraden door zijn dialect. Hij sprak als een Galileër (Handelingen 4:13). Zij waren
onontwikkelde mensen, zoals ook anderen die delen van de Bijbel schreven, mannen zonder enige
literaire reputatie. En toch is door zulke mannen de Bijbel geschreven, een werk dat onder Gods
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geheimzinnige leiding helemaal vrij is van iedere achterlijkheid, zodat het als een standaardwerk voor
de meest ontwikkelde volkeren in de wereld is geworden. Het is een Boek dat naar noord en zuid, oost
en west is doorgedrongen. In de invloed die de grote volkeren van het Westen uitoefenden was de
belangrijkste factor de Bijbel. En toch heeft hij zijn oorsprong onder ‘ onderontwikkelde’ mensen uit het
meest conservatieve en het minst vooruitstrevende volk dat er volgens wetenschappers toen in het
Midden-Oosten bestond.
De schrijvers waren meestal Joden, en die waren naar men meende van nature en door overlevering,
door opvoeding en gevoel het meest kleinzielig van alle volkeren. Zij waren dit niet alleen, maar zij
hadden over het algemeen geen belangstelling voor andere volkeren. Jona moest gedwongen worden
om aan Ninevé Gods boodschap te prediken. Hoeveel moeite kostte het voordat Petrus belangstelling
had voor de behoudenis van heidenen (Handelingen 10:14). Alleen een wonder of een bijzondere
openbaring bewerkte een andere gedachte bij vrome Joden.
Hoe is het dan te verklaren dat deze mensen die zich zo sterk van anderen afzonderden in staat waren
een Boek te schrijven dat niet alleen het Boek van de Joden, maar voor alle mensen werd, ja - dat het
Boek voor de hele wereld geworden is. Het is geschreven voor de hele wereld, voor iedereen. Als de
Kerk van Rome zich erop beroemt alleen maar één taal te hebben en wel een dode (de Latijnse), dan
kunnen de Bijbelgenootschappen er gelukkig op wijzen dat de Bijbel (of gedeelten ervan) in meer dan
1600 levende talen gedrukt is, opdat het levende Woord van God voor ieder volk onder de hemel
toegankelijk is, en iedereen in zijn eigen taal het prachtige Woord van God lezen kan.
Het is werkelijk een wonder dat door Gods voorzienigheid een oud Hebreeuws boek zo van zijn
rabbijnse en Oosterse eigenaardigheden bevrijd werd, dat nu miljoenen en nog eens miljoenen
jongens en meisjes, mannen en vrouwen, die het lezen het niet aanvaarden als een Hebreeuws
geschrift, of als een produkt van een oud oosters ras. Nee, ze aanvaarden het als een heel eigen werk,
als ‘het beste wat onze literatuur in natuurlijk, edel prosa geven kan’, zoals eens Frederik Starrison in
een college in Oxford met het oog op de Engelse uitgave van de Bijbel zei. En het is verbazingwekkend
- juist zo ervaart ook de Nederlander de Nederlandse uitgave van de Bijbel als zijn eigen Bijbel.

HET WONDER VAN ZIJN BEWARING
Het is wonderlijk dat alleen de Bijbel in de loop van de eeuwen wilde, onophoudelijke, hoogst
gevaarlijke stormaanvallen heeft doorstaan. De ene eeuw na de andere hebben mensen geprobeerd
hem te verbranden of te vernielen; kruistocht na kruistocht is georganiseerd om hem te doen
verdwijnen. Koningen maakten zich daarvoor op , besturen van kerken en religies maakten zich op om
hem van de aarde te doen verdwijnen.
Diocletianus, één van de grootste keizers van het Romeinse Rijk, leidde in 303 de vreselijkste aanval
die ooit op een Boek is geweest. De Bijbels werden bijna totaal vernietigd, ontelbare Christenen
stierven, en er werd een triomfzuil opgericht, met het opschrift: ‘Extincto nomine Christianorum’, d.w.z.
de naam van de Christenen is uitgeroeid. En toch kwam de Bijbel maar een paar jaren later weer
tevoorschijn, zoals eens Noach uit de ark, en hij werd verspreid over de aarde, totdat Constantijn hem
in 325 op het eerste algemene concilie tot onfeilbare autoriteit verhief (we hebben het er hier niet over
welke nare gevolgen het had toen het Christendom staatsgodsdienst werd).
Daarna volgde de lange nacht der middeleeuwen. De Rooms-Katholieke Kerk onthield aan het volk de
Heilige Schrift. Eeuwenlang was hij praktisch onbekend. Zelfs Luther was al volwassen toen hij zei nog
nooit een Bijbel gezien te hebben. Geen cipier heeft zijn gevangenen beter bewaakt dan de
Rooms-Katholieke Kerk de Bijbel voor het volk. Bovendien werden de Bijbels op grond van besluiten
van concilies, banvloeken en pauselijke oorkonden verbrand, en Bijbellezers door de inquisitie
veroordeeld om gemarteld en verbrand te worden. Velen zullen in oud-Londen het plein gezien hebben
waar manden vol Engelse Nieuw-Testamenten met grote praal op bevel van Rome verbrand zijn.
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Maar de ergste en gevaarlijkste stormaanvallen beleven we wel in de laatste 150 jaar. Merkwaardig dat
de verbitterdste vijanden mensen waren die vrijheid van gedachten eisten. Bolingbroke, Hume en
Voltaire waren zó zeker van de vernietiging van de Bijbel, dat Voltaire verklaarde dat over 100 jaar de
Bijbel alleen nog als een verstofte antiquiteit te vinden zou zijn. Daarna volgde er een leger van Duitse
rationalisten met de meest wilde en gevaarlijkste van alle aanvallen. Baur, Strauss en de
Tübingerschool schreeuwden: ‘Weg met de Bijbel, laten we hem tot op de bodem te gronde richten’.
Maar Hij, Die zwijgend in Zijn hemel zit, lacht en spot ermee, want nu is de Bijbel meer verbreid dan ooit
tevoren. Hij is er en zal er ook blijven. De tegenstanders hebben het ergste gedaan, zij hebben hun
zwaarste geschut afgevuurd, maar het was allemaal tevergeefs.
Wat voor onverwachte tegenstanders de toekomst nog zal brengen, ze kunnen niet verderfelijker
denken en handelen dan Julian, Celcus, Porphyrios, dan Voltaire, Strauss, Renan, dan Eichhorn,
Wellhausen, Kuenen. En toch gaat Gods Woord zijn gang, niemand kan het stuiten. Miljoenen
exemplaren worden in meer dan 1600 talen elk jaar over de aarde verbreid. Wat een antwoord op onze
tijd van hoogmoed! Het herinnert ons aan de uitdagende woorden van Mozes in Deuteronomium 4:32:
‘Want vraag toch naar de vorige dagen, die vóór u geweest zijn, van die dag af dat God de mens op de
aarde geschapen heeft, van het ene einde van de hemel tot aan het andere einde van de hemel, of
zo’n grote zaak gebeurd of gehoord is, als dit’…

ZEVEN WERELDWONDEREN VAN DE BIJBEL
1.
De Bijbel bevestigt zichzelf
Men heeft geen historicus of professor nodig om te
bewijzen dat de Bijbel Gods eigen Woord is. Alleen de
Heilige Geest geeft deze overtuiging. Als je alleen
maar naar hem luistert wordt je dieper overtuigd dan
door iedere bewijsvoering die je maar bedenken kunt.
Mensen proberen tot op vandaag het Woord zijn kracht te ontnemen en het te verdelgen . Maar Gods
Geest bekrachtigt het met een goddelijke zekerheid, zoals het alleen door verstand nooit tot stand kan
worden gebracht. Het is tegen alle bestrijdingen opgewassen. Misschien kennen we de geschiedenis
die Spurgeon is overkomen. Een arme vrouw werd gevraagd door een moderne Godloochenaar: ‘Wat
leest u daar?’ Zij antwoordde: ‘Ik lees het Woord van God!’
‘Wie zegt u dat dit het Woord van God is?’
‘Dat heeft Hij mij Zelf gezegd’.
‘Hij Zelf? Hoe kunt u dat bewijzen?’
Zij wees naar boven en vroeg: ‘Kunt u bewijzen dat de zon aan de hemel staat?’
‘Natuurlijk’, zei hij, ‘Het beste bewijs is dat zij mij verwarmt en dat ik haar licht zie’.
‘Dat is het!’, riep zij vrolijk. ‘Het beste bewijs dat dit Gods Woord is ligt daarin dat het mijn ziel verwarmt
en verlicht’. Een verdere verklaring is niet nodig.
2.
De Bijbel is onuitputtelijk
De eikels aan een eikenboom kan je tellen, maar niemand kan zeggen hoeveel eikenbomen het zaad
van een eikel bevatten. Iedere boom groeit uit een zaad en levert weer de zaden voor andere bomen,
duizenden zaden, en ieder zaad bevat de kiem voor duizenden bomen. Zo is het met de Bijbel. Zijn
diepte is onbegrensd, zijn hoogte is niet te begrijpen. Miljoenen lezers en schrijvers hebben door de
eeuwen heen in deze ondoorgrondelijke rijke bron gegraven, maar de diepte ervan hebben ze niet
uitgeput. Eeuw na eeuw heeft hij met toenemende kracht gedachten, plannen, onderzoekingen, ja hele
boeken laten ontstaan. De grootste geesten behoren tot zijn uitleggers, ontelbare studenten hebben
hem nagevorst, en de dagelijkse lezers zijn miljoenen. De boeken die over de Bijbel, over enkele
hoofdstukken of ook over een paar verzen geschreven zijn, zouden de planken van diverse grote
bibliotheken vullen. Ze zijn nu dikwijls nog net zo actueel, waardevol en vruchtbaar als op de dag toen
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ze geschreven werden. En nog steeds is het goddelijke Woord niet uitgeput. De schatten die nog te
ontdekken zijn, zijn als de sterren van de hemel in menigte en glans. Ook dit is een wonder.
3. De Bijbel kan niet verbeterd worden
Het is verder een wonder dat de Bijbel niet verbeterd kan
worden. Goud kun je niet vergulden, robijnen worden niet
geverfd en geslepen diamanten ga je niet nog stralender maken.
Zo is ook geen kunstenaar in staat dit voleindigde Woord van
God door een laatste toevoeging te verbeteren. Onze trotse
zelfbewuste eeuw kan aan dit Woord niets toevoegen. Het staat
als de zon aan de hemel. Als de grootste bijbelvereerders van
alle eeuwen geprobeerd hadden hem te verbeteren, dan zou hun werk als een ontsiering gewerkt
hebben, als een oude lap op een mooi kleed. Dit Boek straalt onveranderlijk Gods heerlijkheid uit.
4.
Het gezag van de Bijbel
Heel wonderbaar is ook zijn onweerstaanbare autoriteit. Het dringt zich aan je op als een stem uit de
hemel. In de vijf Boeken van Mozes beginnen of eindigen vveel erklaringen met de verheven woorden:
‘de Heere spreekt’. Dit herhaalt zich in de volgende Boeken 300 maal, en in de profetische Boeken
komen 1200 maal uitdrukkingen voor als ‘hoort het Woord van de HEERE’, of ‘zo spreekt de HEERE’.
Geen ander boek durft het aan om zich op deze manier te richten tot het geweten van de mens, doet
zulke uitspraken die een mens verplichten, of maakt op deze manier aanspraak op de
gehoorzaamheid van de mens. We vinden in alle delen van de Bijbel dezelfde inspiratie en de
uiteindelijke eis om autoriteit. Het is opmerkelijk dat mensen uit alle landen dit door alle tijden heen
hebben erkend. Mensen aanvaarden dat dit Boek hun geweten aanspreekt met gezag, en dat dit
gezag Goddelijk is.
5. De Bijbel is levend en krachtig (Hebreeën 4:12)
Wij weten dat de Bijbel geïnspireerd werd, maar het wonderlijke is dat hij de mens levend maakt en
doeltreffend is. Vanaf de verste tijden dringt het Goddelijk Woord ook nu nog in het hart van de mens
door. En dezelfde adem van God, die haar het geheimzinnige leven heeft ingeblazen, is vandaag ook
nog levendig en werkzaam. Het is het levende Woord, voorzien van het leven van de levende God, Die
er deze levende kracht aan gaf en geeft.
Psalm 23 bijvoorbeeld, net zo goed geïnspireerd als de hele Bijbel, wordt ook nu nog als hij in de stilte
van de sterfkamer gefluisterd wordt, of uit behoefte van ons hart gelezen wordt, opnieuw werkzaam; de
Geest maakt deze psalm levendig. Dit is wel de meest voortreffelijke en eigenaardige trek van de
Bijbel; ik ervaar dat hij voor mij is. Zijn beloften komen mij toe.
Psalm 103 bijv. is geen oud Hebreeuws boekje voor mij; nee, het is aanwezige kracht, die mij bij het
lezen overweldigt en met een dankbaar hart laat uitroepen: ‘Loof de HEERE, mijn ziel’. Onlangs nam ik
de geliefde oude Bijbel die mijn moeder mij gegeven had. Ik merkte een vers op in Genesis, waarnaast
ik een datum had geschreven. Ik herinnerde mij de tijd waarin ik een paar jaren geleden in grote nood
was. Ik moest mijn lieve vrouw en de kinderen verlaten om voor mijn gezondheid naar het buitenland te
gaan. Ik was erg terneergeslagen. Op zekere dag sloeg ik mijn Bijbel open; en ‘toevallig’ - zoals men
zegt - viel mijn oog op de woorden: ‘En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij
trekken zult, en Ik zal u terugbrengen in dit land’ (Genesis 28:15). Kon ik de straal van hoop vergeten
die in mijn ziel drong toen ik dit vers las? Alle Bijbelverklaarders en critici van de wereld zouden niet in
staat zijn mij te overtuigen dat dit alleen maar een echo zou zijn van een oeroude Babylonische
legende of een Oosterse sage, nee, nee! Het was een boodschap voor mij. Zij bereikte mij als een stem
direct uit de hemel. Zij richtte mij op. En geen mens kan mij ontnemen dat de boodschap die ik op die
dag ontving Gods eigen Woord aan mij was. Het was inspirerend, omdat het geïnspireerd was; en het
was geïnspireerd, omdat het inspireerde.
6.
De Bijbel brengt nieuw leven
Gods Woord legt de zonde bloot, brengt mensen tot omkeer, bij het kruis van Golgotha, het leidt
mensen naar de vrede met God. Christus wordt het doel en de inhoud van het nieuwe leven.
Bewegingen in de hele wereld hebben hun ontstaan te danken aan de Bijbel. Eén van zijn verzen
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(Romeinen 1:17) heeft bij Luther de grote omkeer teweeg gebracht, en dat was het begin van een
nieuwe tijd. Waar de ongerechtigheid zegeviert ontvouwt hij zijn vernieuwende kracht. Grote
filantropische en pedagogische instellingen worden door de invloed van de Bijbel in he t leven
geroepen. Miljoenvoudig bewijst hij zijn levenschenkende kracht als het Woord van God, dat levend is
en in eeuwigheid blijft.
7.
De Bijbel openbaart Christus
Maar het grootste wonder van de Bijbel is Christus. Hij is er de volheid van, het Middelpunt, het
belangrijkste Onderwerp. Alles gaat over Hem. Het Oude zowel als het Nieuwe Testament spreken
over Jezus. Hij is de grote Gebeurtenis in de geschiedenis, het begin, het middelpunt, het einddoel.
Van dit Boek kan gezegd worden: de heerlijkheid van God heeft haar verlicht, en het Lam is haar Lamp
(Openbaring 21:23). Zolang er mensen op de aarde leven zal dit Boek dat spreekt van deze verheven
Persoon, van Jezus Christus, het middelpunt van de verwachting van de wereld zijn, de Alfa en Omega
van alle profetieën, van de Heere Jezus, de openbaring van God, de Verlosser, de opgestane,
weerkomende en verheerlijkte Heer. Hij zal net als een magneet de harten van de mensen blijven
aantrekken, en men zal zich voor de Bijbel blijven inzetten, ervoor leven en ervoor sterven.

Tot slot
Denk eraan dat je de Bijbel, dit kostbare Boek, nooit moet lezen zoals een ander boek, nooit
bestuderen en ontleden als een literair of wetenschappelijk boek. Vooral niet! Benader dit Boek met
eerbied en bidt om de hulp van de Heilige Geest. ‘Trek uw schoenen uit van uw voeten; want de plaats
waarop gij staat, is heilig land’ (Exodus 3:5). Andere boeken zijn van de aarde, maar de Bijbel, de
Heilige Schrift is uit de hemel.
Denk of zeg niet dat dit Boek alleen maar het Woord van God bevat; nee, het is Gods Woord.
Beschouw het maar niet als een goed boek of een beter boek, maar houdt het hoog in je hart en geloof,
niet als een woord van mensen maar als datgene wat het werkelijk is: als Gods Woord, ja nog meer, als
het levende Woord van de levende God. Bovennatuurlijk in zijn oorsprong; eeuwig bestaand en
onschatbaar in zijn waarde, oneindig in zijn bereikbaarheid; het is door God gegeven, Die mensen
gebruikte om het uit te voeren; het is levenwekkend in zijn kracht, onfeilbaar in zijn gezag, persoonlijk
in zijn toepassing, geïnspireerd in zijn geheel.
‘Want het Woord van God is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard,
en gaat door tot de verdeling van de ziel en van de geest, en van de gewrichten en van het merg, en
een oordelaar van de gedachten en van de overleggingen van het hart. En er is geen schepsel
onzichtbaar voor Hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van Hem, met Wie wij te
doen hebben’ (Hebreeën 4:12-13).
‘En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is, en gij doet wél daarop acht te geven, als op een
licht dat schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
Weet dit eerst, dat geen profetie van de Schrift van eigen uitlegging is, want de profetie is eertijds niet
voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen van God, door de Heilige Geest
gedreven, hebben gesproken’ (2 Petrus 1:19-21).
Naar prof. Dyson Hague.
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