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Geliefde broeders en zusters, zodra wij ons hebben bekeerd, Jezus’ Kruisoffer hebben
aangenomen en Hem navolgen, kortom wedergeboren zijn, wordt het heel erg belangrijk om
Gods Woord, de bijbel, dagelijks te lezen met een gebed in het hart.
1 Petr. 2:1-2 – “En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke
onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen;”
Wie net wedergeboren is, is nog een geestelijke ‘baby’ en u weet wat het prille verlangen van
baby’s is, namelijk melk drinken! En als ze honger hebben, reageren ze beslist en duidelijk
hoorbaar. De ‘melk’ die hier wordt bedoeld, is Gods Woord. Door het regelmatig lezen (en
vervolgens doen) van Gods Woord groeit men op tot geestelijke volwassenheid. Eerst is men
nog een baby, dan een peuter, een kleuter, een puber en vervolgens een volwassene. In het
begin wordt men gevoed met melk, maar vervolgens met vast voedsel, beiden typebeelden
van Gods Woord, zoals blijkt uit de vermaning van apostel Paulus aan de Corinthiërs.
1 Cor. 3:2 – “Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijs; want gij vermocht toen nog
niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet.
De genade die aan ons ten deel viel door het Verlossingswerk van Jezus, Die de straf voor
onze zonden heeft ondergaan, is zó onbeschrijfelijk groot!
Dankt en prijst God dat wij Hem niet hoeven te volgen onder de Wet. Want de Wet zegt, dat
de ziel die zondigt, zal moeten sterven. Het loon van de zonde is immers de dood. Maar
Jezus heeft de Wet volbracht, cq. vervuld, d.w.z. voltooid. Door Zijn oneindige Liefde! Nu
mogen wij onder Gods overvloedige genade vertoeven. De straf die wij zouden moeten
ontvangen op grond van de Wet, heeft Jezus voor ons gedragen. Wat een heerlijke genade.
De bediening der Wet sec is een bediening des doods (2 Cor. 3:7). Vlák nadat het volk van
Israël bij de berg Sinaï de Wet van God had ontvangen (het allereerste Joodse Pinksterfeest, cq. Wekenfeest), stierven dan ook 3000 mensen tengevolge van hun zonden, begaan
tijdens een korte afwezigheid van Mozes (Ex. 32:28).
Maar wat gebeurde er op het eerste Joodse Pinksterfeest ná de Hemelvaart van Jezus?
Hallelujah! Toen werden er 3000 zielen gered van het eeuwige verderf door de prediking van
Petrus (Hand. 2:41).
Op die dag viel de Heilige Geest op de 120 discipelen van Jezus, die gehoorzaam wachtten
op de uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-4). Jezus had hen bevolen te wachten op
de Heilige Geest, nadat Hij naar de hemel terug zou gaan. En nu vol van de Heilige Geest
getuigden zij van Jezus en van Gods Woord.
De bijbel zegt dat Jezus Gods Woord Zélf is (Joh. 1:1,14). En nu Jezus weer in de hemel
was, zou de Heilige Geest voortaan meewerken met Zijn volgelingen. En dat deed Hij dan
ook aan de getuigenissen en predikingen van Petrus en de andere discipelen. Zij spraken
tegen de mensen over Gods Woord en de Heilige Geest schreef dat in de harten van de
bereidwillige toehoorders. De toehoorders bekeerden zich van harte, namen het Offer van
Jezus aan, werden gered en ontvingen het eeuwige leven.
Zo zien we dat het Evangelie, de bediening van genade o.g.v. Jezus’ Offer, een bediening
ten leven is. Dit in tegenstelling tot de bediening van de Wet.
De bijbel verklaart dat Gods Geest nu het Woord aan ons uitlegt (Joh. 14:25; 16:13-14).
Al de Schrift wordt door God ingeademd, d.w.z. door Gods Geest als het ware in ons hart
geblazen. En dat gebeurt als wij de bijbel biddend lezen met een verlangen en een vraag
naar God toe in het hart. 2 Tim. 3:16 – “Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot
lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;”
Het woordje “ingegeven” in de Statenvertaling van de bijbel is eigenlijk niet zo duidelijk. Het
komt van het Griekse “the’opneustos”, dat letterlijk “door God ingeademd” betekent.
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Vervolgens schrijft de Heilige Geest, nadat Hij Gods Woord in ons hart heeft geblazen, Het in
ons hart. Hebr. 8:10b – “…….: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal
Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.”
Hiermee wordt Gods Woord een deel van onszelf. Meer en meer groeit Het in ons. Meer en
meer veranderen we ten goede en doen we als het ware automatisch wat God van ons
vraagt. Langzaam maar zeker groeien we op tot geestelijke volwassenheid.
Geliefde broeders en zusters, wilt u geestelijk groeien? Leest u dan dagelijks de bijbel.
Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.

