
Pad 7. Het Woord
Rom. 1:16: “Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst

voor de Jood, maar ook voor de Griek.”

DAG 35     D.T.P. periode 2

ZATERDAG: DE WAARHEID VINDEN
Lezen: 2 Tim. 2:14-26 (vs. 15: Ga terug naar de bron 

        van Waarheid)

Hoe gaan we om met het Woord der Waarheid? Soms bespreken
we een Bijbels onderwerp alsof we het kinderspel 'telefoontje' aan
het spelen zijn. In dat spelletje staan deelnemers in een cirkel en
de leider fluistert een zin naar de persoon rechts van hem of haar.
Als de zin de kring rond wordt gefluisterd van persoon naar
persoon, worden sommige woorden per ongeluk vergeten of

veranderd. Tegen de tijd dat het zinnetje de kring rond is geweest, is er van de
originele versie meestal weinig meer over. Soms is wat we weten van de Bijbel
op dezelfde manier bereikt. Ons begrijpen bestaat dan uit tweedehandse
wijsheid. We doen veel te snel en te gemakkelijk een gerespecteerde spreker na,
een preek van de voorganger of een beroemde uitspraak. Terwijl zo'n spelletje
een goede bron van vermaak kan zijn, kan dezelfde methode in Bijbelstudies
fataal zijn. Zulke wijsheid kan onder invloed staan van dodelijke vervorming en
volop tekortkomingen. De enige manier om de Waarheid te pakken is direct uit
de bron. Gods geschreven woord is die bron. Hoewel we veel respect hebben
voor de prediking en de gaven van het onderwijzen, moeten we ijverig zijn om
ook zelf de geschriften te onderzoeken.

Denk aan de laatste preek of boodschap die je gehoord hebt. Heb je ooit de tijd
genomen om het in het licht van Gods Woord te onderzoeken? Noteer een aantal
dingen die je in die preek gehoord hebt.

Naslag: Hand. 17:11-12; 1 Tim. 4:11-16; Titus 2:7-8


