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Welke plaats neemt de Bijbel in onze harten in?
De Bijbel kan pas tot ons spreken als we tot geloof gekomen zijn, Gods Geest ontvangen hebben
en Hij in ons kan werken. Allen die niet geloven, worden door de apostel Paulus ‘natuurlijke
mensen’ genoemd (Judas :19), maar wanneer Gods Geest over gelovigen spreekt, noemt Hij
deze gelovigen ‘geestelijken’. Maar daarmee zijn ze het in de praktijk nog niet, als ze zich niet
door Gods Geest laten leiden. Ze zijn dan ‘vleselijke’ gelovigen. Op dit punt zijn vaak jonge
gelovigen een prooi voor satan, wanneer zij hun eigen gedachten volgen en hun leven naar hun
eigen wil inrichten. Maar stop! Niet alleen de jongeren, wij allen staan bloot aan het gevaar om
in de praktijk van ons leven te verzuimen om naar Gods wil en naar Zijn leiding te vragen, om er
vervolgens ook naar te luisteren en naar te handelen. Een van de gevolgen kan dan zijn dat we
de geestelijke inhoud van de Bijbel niet waarderen en ook niet op ons hart en ons geweten
(willen) toepassen zoals de Heer dat bedoelt. Dat kan ook niet, omdat de Bijbel alleen een open
Boek voor ons wordt als we Gods Woord geestelijk benaderen en uit liefde tot Hem dit Woord
ook in ons leven verwerkelijken.
Tot de Korinthiërs zegt de apostel Paulus: ‘Want u bent nog vleselijk’ (1 Kor. 3:3). Toch waren er
onder hen Christenen die opgegroeid waren in de waarheid van God, tot wie hij kon spreken als
tot geestelijken over de wijsheid van God. Zij konden aanvoelen ‘wat geen oog gezien had en
geen oor gehoord en in geen mensenhart was opgekomen’. De Geest openbaarde het hun, want
de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten van God (1 Kor. 2:9-10). Daarom moeten we de
Heilige Geest ook daadwerkelijk Zijn werk aan onze harten en levens laten doen.
De Bijbel wordt door miljoenen mensen gelezen. Dat God Zelf de verspreiding van Zijn Woord
mag zegenen! De geschiedenissen in de Bijbel zijn mededelingen van God, aan ons gegeven;
deze woorden zijn voor ieder mens van grote betekenis. Maar om de hartenklop van Gods
Woord te verstaan, moet er toch iets meer zijn: daartoe moet ons geestelijk leven door Gods
Geest onderwezen worden en moeten we deze woorden ook in de praktijk uitwerken.
Geachte lezer, kijk eens in deze gezindheid naar de Bijbel! U komt dan in aanraking met mensen
die op aarde geleefd hebben en u wordt door de werking van Gods Geest onderwezen. U staat
bij de geslagen Job en u ziet wat geduld en volharding is. U ontmoet Abraham en u leert
begrijpen wat geloof is. U komt tot Mozes en u wordt getroffen door zijn wijsheid en
zachtmoedigheid. U hoort de stem van David en u wordt in het hart gegrepen. U ziet Jesaja en u
bent mee verontwaardigdover het kwaad, maar ook weer verblijd door de vele
vredesboodschappen. U aanschouwt Daniël en u leert zijn geloofsmoed bewonderen. U komt
naast Paulus te staan en een heilige geestdrift grijpt u aan. Ten slotte: u voelt in u de
tegenwoordigheid van Christus... en u wordt aangegrepen door Zijn onmetelijke, Goddelijke
liefde!
Kom eens in de juiste geestelijke gezindheid dichterbij: God Zelf spreekt in Zijn Woord tot u, tot
u persoonlijk en tot ons allen samen! Gods Woord zal u dan tonen wat er in ons leven voor Hem
geen waarde heeft, maar ook wat voor Hem kostbaar is! U zult dan ook God leren danken voor
zo’n grote schat, in de Bijbel aan ons gegeven! Als u nog niet in Hem hebt geloofd, Gods Woord
wijst u de weg om behouden te worden.
Voor hen die hun zonden hebben beleden en de Heer Jezus als Verlosser hebben aangenomen:
zij zijn kinderen van God geworden, hen wacht een eeuwige heerlijkheid.
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De Bijbel is een kostbaar Boek waarin God Zelf tot ons wil spreken. En dat doet Hij pas als wij
luisteren met een hart dat door Gods Geest is bewerkt. De Heilige Geest heeft dit Boek
geschreven en de Heilige Geest moet ook ons hart ervoor ontvankelijk maken. Wij hebben de
Geest uit God ontvangen, zegt Paulus, opdat wij zouden weten, onderscheiden en ontvangen, de
dingen die ons door God zijn geschonken: geestelijke dingen ons door geestelijke woorden
meegedeeld (1 Kor. 2:13).
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