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Uw Woord is de Waarheid 

Joh 17:17 HSV 2



Uniek in zijn ontstaan:

40 schrijvers

koningen,vissers,profeten,dokters,….. 

66 boeken

1500 jaar

Hebreeuws,Grieks,Aramees

Afrika, Europa, Azië
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Uniek in zijn eenheid:

onderwerpen als; toekomst, overheid, relaties, huwelijk en seksualiteit, 

vreemdelingen, financiën, voedsel, emoties, vergeving, eeuwig leven…
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Uniek in zijn verspreiding:

- tot 2010 waren er ca. 2 miljard bijbels verkocht

- ca 6 miljard mensen kunnen bijbel in eigen taal lezen

- in 2900 talen minstens één bijbelboek beschikbaar
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De Bijbel Best Belangrijk
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Uniek in zijn overlevering:



Uw Woord (Logos) is de Waarheid 

Joh 17:17 HSV 7



Zo is dan het geloof uit het gehoor 

en het gehoor door het Woord (Rhema) van God. 

Rom. 10:17 HSV8



1) Reiniging

opdat Christus haar zou heiligen, 

door haar te reinigen met het waterbad door het Woord

Ef. 5:26 HSV9



2) Voeding → geestelijk brood

De mens zal niet van brood alleen leven, 

maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

Mt. 4:4  HSV10



3) Vocht → geestelijke drank

wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen

dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem 

een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.

Joh. 4:14 HSV11
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4) Smaakt naar meer en vol kennis en wijsheid

Ps. 119:103,130

HSV

Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond.

Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht.
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maar wij hebben de gedachten van Christus. 1 Kor. 2:16 HSV    

maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid (denken) om te 

kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Rom. 12:2  HSV
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