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Geachte lezer,     
 
Wij verheugen ons, u deze prediking te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door 
deze prediking wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door 
Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote 
stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus 
Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van 
Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het 
zonder vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze prediking zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit 
mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze prediking of over het Woord van God 
in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze prediking gaat lezen, u uw God en Vader 
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht 
zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze prediking tot u zegt. God wil 
openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met 
rede is deze prediking niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot 
licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 
 
 
 

       
2 Petrus 1:19 

 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 
 
2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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Broeders en zusters, ik wil met u de komende drie weken overdenken wat het Bijbels voor ons betekent: 

“het geloof in de Heer Jezus, de Christus der Schriften”. 
 
Laten wij vooraf eerst met elkaar lezen de tekst in Rom. 8:31-39. “Wat zullen wij dan van deze dingen 
zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, 
maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverko-
renen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Christus Jezus is de ge-
storvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons 
scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, 
of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: 
 
Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn 
wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch 
leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, 
noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze 
Here”. 
 
De Heer wil in de eerste plaats, dat wij zullen weten wat het geloof voor ons in de Bijbel betekent. Dan 
moeten wij vooraf eerst vaststellen, dat voor hen, die, nadat de Heer Jezus ten hemel was gevaren, 
geloof betekende: “niet zien”. 
 
Daartoe slaan wij op Joh. 20:29, waar die geschiedenis staat beschreven, dat de Heer Jezus, na zijn 
opstanding is verschenen aan de discipelen, doch Thomas was er niet bij. Dan verschijnt de Heer Jezus 
ten tweede male en laat Thomas zien, dat Hij het werkelijk is. En dan zegt de Heer Jezus deze woorden 
tot Thomas in vers 29: ”Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en 
toch geloven”. 
 
Nu gaan we naar 2 Cor. 5:6-7. ”Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, 
zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn, want wij wandelen in 
geloof, niet in aanschouwen”. 
 
Wij zijn van nature mensen, die veel liever zouden zien en dan pas geloven, maar God heeft ons laten 
zien in Zijn Woord, dat wij mogen geloven, ondanks dat wij niet zien. U zult in het verdere merken, dat 
het nog altijd voor ons een hele moeilijke zaak is! 
 
U zegt misschien in uw hart, als u dat verhaal van Thomas leest: dat was toch eigenlijk een ongelovige 
Thomas! Maar in feite zijn wij niet anders, want wij zouden ook liever zien en dan pas geloven. 
 
Nu bedoel ik met dat zien ook begrijpen, want Thomas wilde het vatten en met zijn handen voelen. Daar-
om zegt de Heer Jezus: ”Kom hier Thomas, en leg je vinger hier…”.  
 
Ook wij willen vaak zo graag het evangelie van de Heer Jezus volkomen begrijpen. Maar nu zullen wij 
zien, dat het niet gaat om begrijpen, wat eigenlijk een verkapt zien is, maar het gaat er om, dat wij leren 
geloven. 
 
In Hebr. 11:1 staat: ”Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die 
men niet ziet”.   
 
En dat ons geloof daarop berust, daar geeft Petrus getuigenis van in 1 Petr. 1:8. ”Hem hebt gij lief, zonder 
Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuit-
sprekelijke en verheerlijkte vreugde”.  
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Hoe kan dit geloof dan tot stand komen? 
 
De meeste dingen, die wij weten, kennen wij door waarneming met onze zintuigen; of door het gehoor of 
door het gezicht. Nu zegt de Bijbel heel duidelijk: “niet zien en toch geloven”. Hoe komt het geloof dan tot 
ons? Het geloof komt tot ons door het gehoor, dus niet door het gezicht. 
 
In Rom. 10:17 staat. ”Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus”. En 
ook in Openb. 3:3 zegt de Heer aan de Gemeente te Sardus: ”Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en 
gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u”. 
 
Zij hadden het gehoord en door het gehoor hadden zij het dus ontvangen. 
 
Nu vragen wij ons af, wat is dan het geloof; waar berust dat geloof vanuit het gehoor dan op? 
 
Dat berust niet op iets uit onszelf, maar in de eerste plaats berust het op de liefde van Gods kant. Want 
in Joh. 3:16 staat: ”Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven 
heeft”. 
 
Hier wordt Gods liefde aan de mensen geopenbaard. Heeft God ons lief, als wij nog geen kinderen van 
Hem zijn? Ja, God heeft ons al lief, zelfs als wij nog geen enkel verlangen naar Hem hebben. Want Hij 
heeft Zijn Zoon, al lang voordat wij bestonden, voor ons bestemd. 
 
Dat is met ons verstand niet te begrijpen. U zou het misschien wel willen begrijpen, maar God zegt: ”Ik 
heb de wereld lief”, en waar men dat gaat geloven, begint het geloof. 
 
In 1 Joh. 4:10 zegt de Heer ons heel duidelijk: ”Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar 
dat Hij ons heeft liefgehad, en Zijn Zoon gezonden heeft als verzoening voor onze zonden”. 
 
En wat is het gevolg hiervan? Dat zegt ons vers 16: ”En wij hebben de liefde onderkend (en toen het 
begrepen? Neen!) en geloofd”. 
 
Het geloof is uit het gehoor. Maar wat zegt de ongelovige? “Ik zie er niets van, dat God de wereld lief 
heeft, het lijkt nergens op. Want waarom gebeurt er dan dit en dat”? 
 
Ziet u, dat het belangrijk is, dat wij vaststellen, dat het geloof niet is uit het zien. Bijbels geloven is men-
selijkerwijs gesproken, haast: “geloven tegen beter weten in”. Veel mensen willen eerst zien, dat God de 
wereld lief heeft en zeggen: “laten dan maar eens al die oorlogen ophouden en ook de ziekte en de 
dood”. 
 
Maar God zegt: ”Ik vertel jullie, dat Ik de wereld lief heb”. Zo ontstaat het geloof door te erkennen: ”God, 
ik geloof, dat u de wereld lief hebt”. 
 
Ik wil nu heel graag met u nagaan, hoe Paulus dit Evangelie van de liefde gaat verkondigen aan de 
heidenen. Want daaruit kunnen wij een heleboel leren, ook hoe wij het elkaar mogen doorgeven. 
 
Laten we gaan naar Hand. 17, waar we in het kort eerst iets van Paulus prediking horen, want hij is dan 
in Athene, waar hij het beeld van de onbekende god heeft gezien. Dan wordt hij meegenomen naar de 
Areopagus, waar alleen wijsgeren samenkwamen en dat waren allemaal heidenen, die vele afgoden 
hadden, maar de werkelijke God niet kenden. 
 
Hoe moest Paulus nu zijn prediking beginnen? Paulus vertelde eerst, dat God bestaat en hij laat zien, 
dat wij van Gods geslacht zijn en daarom niet moeten denken, dat God gelijk is aan beelden van hout, 
steen, zilveren of goud! 
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Wij moeten dus eerst erkennen dat God bestaat en dan kunnen wij begrijpen, dat Hij ons lief heeft.   
 
Daarom zegt Paulus in Hand 17:30-31. ”God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetend-
heid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; omdat Hij een dag heeft be-
paald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, 
waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken”.    
 
Paulus zegt dus: God kijkt niet naar die tijden van onwetendheid, maar Hij begint met jullie vandaag iets 
te vertellen. Want God zegt ons, dat allen tot bekering moeten komen, omdat er een dag is bepaald, dat 
God de aardbodem rechtvaardig zal oordelen!  
                 
Misschien zouden wij nooit zo begonnen zijn! Want als je de mensen dit gaat vertellen, dan kan ik mij 
voorstellen, dat dit niet bepaald de manier is om vriendschap met hen te sluiten. (Zie de studie op onze 
Website: “Kies heden wie u dienen wilt?”) 
 
Paulus verteld dan, dat het gebeurt door een man. Wie is die Man? Hij vertelt, dat het een Man is, Die uit 
de doden opgewekt is en dan gaat iedereen al zeggen “uit de doden opgewekt, hoe kan dat nu”? Zij 
zagen het niet en zij geloofden het ook niet, op één uitzondering na. 
 
Paulus vertelt hen hier dus het Evangelie van Jezus Christus, wat wil zeggen, dat Hij uit de doden werd 
opgewekt en dat die ene Man rechtvaardig was en daarom kreeg Deze het rechtvaardig oordeel in 
handen. 
 
Maar zij moeten eerst heel duidelijk zien, waar zij voor God staan. Want als zij niet begrijpen, hoe het 
tussen God en hen is, kunnen zij nooit tot geloof en erkenning komen van de liefde van God. Daarom 
verkondigde Paulus eerst heel duidelijk, die wereld, die mensen zoals jullie zijn, moeten jullie eerst tot 
bekering komen, d.w.z. je moet je omkeren naar God toe. 
 
Maar weet u, wat hij er ook nog bij vertelde? God heeft Zich allang naar jullie toegekeerd, maar daar zijn 
jullie onwetend van geweest. Maar dat kom ik jullie nu vertellen, want jullie weten er nog niets van en 
daarvan ben ik, Paulus, nu de boodschapper. 
 
“En ik ben het bewijs daarvan om getuigenis af te leggen, dat ik de levende Heer Jezus Christus 
ontmoet heb”. Daartoe waren ook al de apostelen uitgezonden om te getuigen van de Opstanding van 
Christus, die zij gezien hadden.  
 
Want Paulus was immers de 12e apostel en niet Mattias, zie Hand. 1:26, dat was voor de voeten van God 
lopen. Ze moesten wachten op de Heilige Geest, maar dat deden ze niet.  
 
Paulus was de 12e apostel die door Jezus Zelf daartoe was geroepen en uitgezonden, waarin de liefde 
van God duidelijk was geworden. Zij, die tot erkentenis kwamen van wat Paulus getuigd had, kwamen 
tot geloof. Dat staat in vers 34: ”Doch enige mannen sloten zich bij hem aan, en kwamen tot geloof“.   
 
Het eerste dus, wat Paulus deed, was hen vertellen, dat God werkelijk bestond. Wie dat niet erkent, 
kan natuurlijk nooit Zijn liefde ervaren. Daarom zegt Hebr. 11:6. ”Maar zonder geloof is het onmogelijk 
Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie 
Hem ernstig zoeken”. 
 
Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder. 
Amen. 
 


