
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.”

D.T.P. periode 2 DAG 30

MAANDAG: DE KRACHT VAN HET GESPROKEN WOORD
Lezen: Neh. 8:1-7 (vs. 2-7: Lees de geschriften hardop voor)

Er gebeurt iets belangrijks als we het Woord van God hardop lezen.
Rom. 10:17 zegt: "Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen
door het woord van Christus". Het is geen toeval dat het in het
openbaar lezen van de Bijbel voorafging aan verscheidene van 's
werelds grootste opwekkingen. Dat is natuurlijk de reden waarom
Paulus Timotheüs aanmoedigde om trouw te zijn, zich toe te wijden,
aan het publiekelijk voorlezen van de geschriften (1 Tim. 4:13). Het hardop lezen
van de Bijbel kan voor ons persoonlijk ook goed zijn. Wanneer we onze mond
gebruiken om te spreken en onze oren om het woord van God te horen in plaats
van alleen onze ogen te gebruiken, komt het op verschillende manieren onze
gedachten binnen. Sommige mensen vinden het fijn om hele Bijbelboeken
hardop te lezen en het is niet zo moeilijk als je misschien zou denken. Ongeveer
de helft van de boeken van de Bijbel kunnen gelezen worden in minder dan een
half uur. Elk van de vier evangeliën kunnen rustig binnen een paar uur uitgelezen
worden. Eigenlijk is zelfs de hele Bijbel uit te lezen in maar een tijd van rond de
72 uur. Of we het nu wel of niet hardop doen, het is natuurlijk het meest
belangrijk om regelmatig te lezen. Al vroeg in zijn leven was de bekende
evangelist Billy Graham vastbesloten om elke dag te beginnen met het lezen van
vijf psalmen en een spreuk. We zouden er erg goed aan doen om zijn voorbeeld
te volgen.

Wat is jouw patroon van het lezen van de Bijbel? Probeer eens te starten met
een deel hardop te lezen elke dag. Ga eens oefenen met de tekst die je moet
leren deze week en de naslagverzen.

Naslag: Ex. 24:7; Deut. 17:18-20; Deut. 31:10-13; 2 Kon. 23:1-3;
Neh. 9:3


