“Wrap Up” van de Bijbel-serie
A) De Bijbel….
• Bevat het Denken van God; de hoedanigheid van de mens; de weg tot
verlossing; spreekt over het lot van zondaren en het geluk van gelovigen
• Haar onderwijs is heilig; haar voorwaarden zijn bindend; haar
geschiedenissen zijn waargebeurd en de beslissingen en beloften zijn
onveranderlijk
• Lees het om wijs en verstandig te zijn; geloof het om veilig te zijn en
praktiseer (doe) het om heilig te zijn
• Bevat licht om je richting te geven; voedsel om je te steunen en troost
om je op te beuren
• Is als een landkaart voor een reiziger; als een staf voor een pelgrim, als
een kompas voor een piloot, als een zwaard voor een soldaat
• Daarin is Jezus Christus het Thema, Gods beste bedoeling voor ons het
onderwerp en Gods heerlijkheid het doel.
• Dient ons denken te vullen, ons hart te beheersen en richting te geven
voor onze handen en voeten (doen en laten)
• Is gegeven in en voor je leven; zal geopend worden bij het/je oordeel en
zal worden herinnerd voor eeuwig
• Heeft te maken met de hoogste verantwoordelijkheid, beloont de
grootste werken en veroordeelt een ieder die haar heilige plannen en
geboden kleineert, minacht en met voeten treedt…
B) Wat de Bijbel over Zichzelf zegt:
• Is als een spiegel dat reflecteert
• Als een hamer dat overtuigt
• Als een vuur dat reinigt
• Als zaad dat zichzelf vermenigvuldigt
• Als een bad dat reinigt
• Als een lamp (als een “lichtsein”) die duidelijke richting geeft
• Als voedsel dat verzadigd, zoals
o Melk voor zuigelingen
o Brood voor de hongerige
o Vlees voor volwassenen
o Honing als lekkernij en ‘nagerecht’
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Als regen en sneeuw voor verfrissing
Als een zwaard om te snijden (weg te hakken)
Als een boog om wraak te oefenen
Als goud dat je rijk maakt en verrijkt
Als kracht dat geloof en leven brengt en geeft

C) Onze benadering tot de Bijbel…
• Lees het om wijs en verstandig te zijn
• Geloof het om veilig en gered te zijn
• Praktiseer (doe) het om heilig te zijn
• Laat het je denken vullen, je hart beheersen, je handen en voeten
richting geven voor rechtvaardigheid en ware heiligheid
• Lees het
o Langzaam
o Regelmatig
o Overdenkend (meditatief)
o Onderzoekend
o Toegewijd
• Bestudeer het
o Steeds weer
o Volhardend
o IJverig
• Wees er door en door mee bezig tot het een deel wordt van je wezen
(laat Gods Woord rijkelijk in je wonen, Kol.3:16) en het je vertrouwen
(geloof) geeft dat bergen verzet
Herinner: Een Bijbel (als het boek dat je in handen hebt) dat uit elkaar valt,
behoort meestal toe aan iemand die dat niet doet – uit elkaar vallen…!
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