
Joh. 10, 19-30 - preek NGKE - 13-11-‘16 
In gesprek over…de Bijbel (3) 

Uitnodiging 
[Uitnodiging voor een dienst met met de spreker ‘Knevel’]  
Zou je gaan? 
Dat hangt er maar vanaf wat je van de spreker vindt, denk ik 

[Uitnodiging waarin de naam van de spreker is vervangen door ‘God’]  
Zou je nu gaan? 
Je zou het waarschijnlijk niet zo vertrouwen, 
want zo spreekt God ons doorgaans niet aan. 
Maar stel je voor dat je zeker wist dat God daar zou spreken? 
Zou je dan gaan? 
Ja! Daar wil je toch bij zijn. 

Sprak God maar eens ergens! 
Ik zou Hem zelf wel eens willen horen. 
Dat zou wat zijn, zeg! Nou! 
Gods stem kunnen horen in het midden van de gebeurtenissen in deze wereld. 
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Als dat zou gebeuren moet die evangeliegemeente er wel een paar stoelen bijzetten denk ik. 

Sprák God maar eens ergens? 

Nou ik weet nog niet zo, hoe wij dat zouden vinden. 
Moet je eens luisteren, dit is een ervaring vanuit het verleden: 
 Als we de stem van de HEER, onze God, 
nogmaals horen, zullen we zeker sterven.  
26 Want er is toch geen mens die net als wij de stem van de levende God vanuit het vuur heeft horen 
spreken en het heeft kunnen navertellen? 
(Deut. 5:25-26 NBV) 

Dit zeiden de Israëlieten bij de berg Sinaï toen ze God gehoord hadden, 
ze konden zijn stem niet langer verdragen. 
Zij wilden wel de boodschap van God horen,  
maar God eigen stem niet nog eens? 
No way! 
En God kwam hen tegemoet 
Hij sprak hen in het vervolg via Mozes aan. 

Zouden wij dat wel kunnen verdragen? 
Wij mensen zijn zo vervreemd van Gods puurheid, 
dat we Hem niet langer rechtstreeks kunnen verdragen. 
We zouden Gods stem aanvoelen 
als het oorverdovende geluid van een uitbarstende vulkaan, 
of als enorme donderslagen. 
Zou zijn stem op ons ook niet een onverdraaglijke indruk maken? 
Hebben ook wij niet een tussenpersoon nodig? 

Vandaag is het de derde themazondag in dit seizoen. 
Wij gaan ‘in gesprek over…de Bijbel.’ 
Ik geloof dat wij in de Bijbel ‘de stem van God horen’. 
Dat dít de manier is waarop Hij ons doorgaans aanspreekt. 
Om dat duidelijk te maken, lezen wij twee bijbelgedeelten: 

 Lezen: Joh. 10, 19-30; Heb. 1, 1-4; 2,1 

Bijbel ‘als stem van God’ 
De stem van God wordt doorgegeven via onze Bijbel. 
En wel op zijn zuiverst in het spreken van de Heer Jezus, 
zoals dat door ooggetuigen als Johannes is opgeschreven. 
Wij kunnen dat lezen. 
Nou is dat wel een heel groot verschil met de berg Sinaï. 
Inderdaad het publiek van Jezus krimpt niet meer in elkaar van angst, als ze zijn stem horen. 
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Maar het contrast is wel heel groot.  
Als ‘de stem van Jezus’ klinkt ‘de stem van God’ zo zwak! 
Een hele groep luisteraars moet er maar weinig van hebben, 
gaat zelfs met God in discussie. 
Wat een verschil!  
Van een overweldigende indruk, naar geen enkele indruk maken. 

‘Met God in discussie gaan’,  
kun je dat zo wel zeggen? 
Nou eigenlijk wel. 
Maar zo zullen die Joodse leiders het ook niet gedacht hebben, 
Maar ze hadden het wel kunnen weten. 
Kijk maar eens hoe Jezus zich hier voorstelt. 
Eerder al had Hij gezegd: 
11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. (Joh.. 10:11 NBV) 
Nou dat was heel duidelijk voor de geestelijke leiders van toen. 
Mensen die de wet en de profeten heel goed kenden. 
Jezus presenteert zich hier als de Messias. 
Hij noemt zichzelf niet zo, maar hij omschrijft zichzelf wel zo. 
En Hij blijkt het ook te zijn. 
Als sommigen uit het publiek zeggen: Jezus is ‘bezeten’, 
zeggen anderen: ‘nee hoor, kijk maar naar wat Hij doet, 
dát zou een boze geest nooit doen.’ 
Een demon, is niet in staat iets goeds  te doen,  
zoals een blinde weer laten zien. 
Een demon kan alleen maar iets wegroven, wat goed is. 
Precies omgekeerd dus: iemand blind maken, 
of van alles beroven zoals Job. 
Een boze geest is namelijk zoals een parasiet. 
Maar alleen de Messias kan iets heel maken dat onherstelbaar kapot is. 
Daarom kan Jezus ook zeggen. 
‘Als je mij niet op mijn woord wil geloven, 
geloof dan om wat ik namens de God de Vader doe’ (25). 
Kijk maar… dan weet je wie ik ben.’ 
De profeet Jesaja tekent de toekomst van Israël met deze woorden: 
…hijzelf (God) zal jullie bevrijden.' 
 5 Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. 6 Verlamden zullen 
springen als herten, de mond van stommen zal jubelen:  (Jes. 35:4-6 NBV) 
Dat zijn de tekenen die Jezus doet. 
De Joodse leiders zien dat wel,  
maar willen er niet deze conclusie uit trekken. 

En toch zien zij ook wat de anderen zien. 
Niet alleen wat Jezus doet, 
maar ook hoe Hij hier juist op dit moment optreedt. 
Jezus loopt in de tempel rond tijden het Hanukkahfeest, 
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het feest van de tempelwijding. 
Bijna 200 jaar eerder was de tempel namelijk zwaar ontheiligt door vijanden van Israël (164 
v Ch) 
Judas de Maccabeeër had een einde aan die bezetting gemaakt, 
de vijanden uit de tempel gejaagd. 
En de tempel opnieuw laten wijden. 
Maar alles was ontwijd. 
Toen ze dachten geen heilige olie te kunnen vinden 
om er de lampen mee aan te steken, 
vonden ze toch nog een kruikje met olie afgesloten 
met het zegel van Salomo . 
Een voorraadje heilige olie genoeg voor een dag. 
Maar ze bleken er -door een wonder- voor ácht 
dagen genoeg aan te hebben.  
Vandaar de achtarmige chanoekakandelaar die 
iedere winter tijdens het feest brand. 
Het Hannukafeest valt zo ongeveer samen met ons Kerstviering. 
Simon de Maccabeeër, de broer van Judas, werd uiteindelijk de nieuwe Israëlische koning, 
het begin van een nieuwe dynastie. 
De Israëlieten waanden zich terug in de tijd van David en Salomo. 
Er hing iets messiaans om deze koning heen. 
En om zijn opvolgers. 
Zelfs Herodus de Grote was met een prinses uit deze dynastie getrouwd. 
Om het Hanukkafeest hing dus een messiaanse verwachting heen.  
Als je juist tijdens dit feest, in de tempel, zegt dat jíj de Goede Herder bent,  
zoals de Heer Jezus deed, nou dan raak je gevoelige snaren. 

Zie je het. 
In alles laat Jezus zien dat Hij de Messias is. 
En Hij zegt dat God de Vader achter Hem staat. 
Want de Vader en ik zijn één (30). 
Jezus’ stem is dus Gods stem. 
Geen angstaanjagende donderslagen en bliksemschichten deze keer, maar zo op het gehoor 
een heel gewone, menselijke stem. 
(Als je niet op de inhoud let) 

En aan de luisteraars wordt overgelaten of ze er gehoor aan geven. 
Je kunt in vrijheid kiezen, God zal je niet overdonderen. 
Dat betekent ook dat je deze spreker de rug toe kunt keren 
en bij Hem vandaan kunt lopen. 
Dat is wat de Bijbel dus is. 
‘De stem van God.’ in een boek 
Zoals je ook in het boek Hebreeën beschreven zien. 
Eerst hoor je die stem via de profeten, 
iedereen die namens God spreekt. 
Maar dan is de boodschap nog niet zo helder dat iedereen ‘m begrijpt. 
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Je zou kunnen zeggen, via de woorden van de profeten geeft God een ruwe schets van zijn 
plannen, 
maar in zijn Zoon Jezus stuurt Hij een nauwkeurige afbeelding van zichzelf. 
En spreekt Hij rechtstreeks 
Exact, scherp en duidelijk. 
en toch niet onverdraaglijk zoals bij de berg Sinai. 
En de woorden van Jezus horen wij terug via de woorden 
van zijn leerlingen de apostelen. 
Dat is dus wat de Bijbel is, 
Gods stem voor ons, in een boek 
De boodschap van God over onze redding, 
zoals gesproken via de profeten 
en uiteindelijk, aan het einde van de tijd, 
veel duidelijker door de Zoon zelf, 
weer overgeleverd door zijn apostelen. 

De Bijbel is niet… 
God spreekt ons niet rechtstreeks aan, 
maar via de menselijke overlevering van de Bijbel 
krijgen wij Gods stem te horen, 
over onze redding. 
Deze boeken zijn een cadeau van de Geest om ons (de gemeente) 
samen te bereiken met de boodschap van redding door onze Heer Jezus Christus. 
Een boodschap die we steeds opnieuw moeten horen, 
wil ze ons blijven raken en blijven overtuigen. 
Dat vraagt van ons lezen, nog eens lezen (luisteren),  
voor onszelf uitleggen  
en toepassen op ons leven, de betekenis van Gods redding voor ons. 
En bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je 
wordt gered door het geloof in Christus Jezus.  
16 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om 
dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, (2 Tim. 3:15 NBV) 
Zie je het, het is een proces, onder invloed van de Bijbel wordt je opgevoed. 
Het draait in de Bijbel om de komst van Jezus Christus. 

Dat laat ook zien wat de Bijbel niet is. 
De bijbel is geen Wikipedia voor gelovigen, 
waar je overzichtelijk gerangschikt op lemma terug kunt vinden wat God ergens van vindt. 
Het draait in de Bijbel om de komst van Jezus Christus. 
Er wordt een geschiedenis vertelt. 
Die geschiedenis ontwikkelt zich 
Sommige zaken raken verouderd, andere komen in een nieuw licht te staan. 
Je leest de Bijbel als het ware door de bril van Jezus Christus. 
Je kunt bijbelwoorden niet los citeren, maar je moet ze altijd in verband met Jezus zien. 
Sommigen rituelen van vroeger zijn verouderd, 
sommige psalmen kun je na Jezus niet meer zo zingen 

In	gesprek	over…de	Bijbel	(3)	



� 	6

(gelukkig hij, die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren.  
(Ps. 137:9 NBG) 
De Heer Jezus zou het ons verbieden: 
‘Heb je vijanden lief!’ 
Sommige voorschriften van God veranderen ook 
Van andere zien je in Christus’ ineens de werkelijke bedoeling. 

De bijbel is ook niet zoiets als het blad Happinez. 
Een vindplaats van algemene religieuze waarheden over jezelf, God en over de wereld. 
Waar je vrij bent iets uit te zoeken waar je voor jezelf iets aan hebt, 
om vrede in jezelf te vinden o.i.d. 
Het is het verhaal waarin je uitgenodigd wordt mee te gaan naar Góds toekomst, het 
Koninkrijk van God. 
Een verhaal veel groter dan jouw ideeën, jouw verlangens en jouw behoeften 
Een verhaal waarin je meegenomen wordt 
uit je eigen comfortzône vandaan naar Gods toekomst. 

Luisteren naar Gods stem in de praktijk 
Mooi eigenlijk dat die gewone Bijbel, 
soms al helemaal versleten, 
Gods manier is om met ons onderweg te gaan. 
Dat Hij ons zo aanspreekt dat wij het kunnen verdragen. 
Ons niet zomaar opdrachten geeft,  
maar ons meeneemt in zijn eigen verhaal zonder onze verantwoordelijkheid uit te schakelen. 
Hij vraagt ons om zelf ook zijn stem op ons in te laten werken, 
er tijd voor te maken en toe te passen op ons zelf. 
Zo gaat Hij met ons om… 
God is geen dictator, of een sterke man, 
maar laat ons onze eigen keuze maken. 

Zijn wij daar ook blij mee? 
Ja en nee. 
Dit is mijn eerste bijbeltje. 
Er stonden nog alleen maar liederen in. 
Wat was ik er trots op. 
Maar zo langzamerhand werd het gewoon. 
Toen ik psalmen uit mijn hoofd moest leren,  
begon ik het vervelend te vinden 
Toen ik eenmaal kon lezen kreeg ik een andere bijbel. 
En het herhaalde zich. 
Eerst was ik trots en las ik alles mee. 
Toen begon ik het toch wel heel moeilijk te vinden, 
en voelde ik een weerstand om er voor me zelf in te gaan lezen. 
Meer en meer werd dat bijbeltje een oorzaak van schuldgevoel: 
‘eigenlijk moet ik er in lezen, maar ik heb er geen zin in.’ 
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Gelukkig, ergens in mijn opleiding, kreeg ik de opdracht om de hele bijbel door te lezen 
voor drie tentamens: 
twee voor het OT en één voor hetNT. 
Toen gebeurde er iets.  
Moeilijk bleef het, maar ik werd gegrepen door het verhaal. 
Soms raakte ik in helemaal de ban van dat verhaal. 
Maar ook eenmaal gegrepen is de weerstand is weer terug gekomen. 
Soms kost het me zoveel moeite om me er toe te zetten. 
Niet voor mijn taak, wel voor mezelf. 
Het vraagt ook alles van me zelf. 
Je moet er in investeren, groeien, voor jezelf bijbelleesconditie opbouwen. 
Soms is me dat gewoon teveel en dan hoor ik dus wel de andere stemmen om me heen, 
maar sluit ik me af voor die van God. 
Niet omdat ik me daarvoor af wil sluiten, maar omdat het me teveel moeite kost. 
Onze tegenstander, de satan, zal het ons ook wel niet gemakkelijk maken, denk ik. 

Ik weet inmiddels dat veel van mijn broers 
en zussen diezelfde worsteling kennen. 
Dat bleek ook uit de enquête deze week. 
Het kost ons moeite de stem van God een 
centrale plek te geven. 
Bijna de helft lukt het niet om elke dag de 
bijbel te lezen. 
Driekwart zo’n 10 minuten per keer, voor de 
meesten op z’n langst een kwartier 
En heel vaak vinden we het moeilijk  
en vinden er tussen alle andere dingen geen 

tijd voor. 
Het is maar een kleine 
aanwijzing, maar al ik de optel 
bij wat ik regelmatig om me 
heen hoor, dan weet ik dat velen 
van mijn broers en zussen hier 
ook mee te maken hebben. 

Meer dan dat als de ene stem 
van God zwijgt, horen we wel 
die andere stemmen om ons 
heen. Die klinken constant  
Maar als God ons echt op deze 
manier aanspreekt, 
we zo de Heer Jezus leren 
kennen, 
en de Geest ons via het middel van de Bijbel wil aanspreken. 
Zet je dat wel aan het denken! 
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Wat mooi dat God zo rekening met ons houdt, 
maar wat een verantwoordelijkheid geeft Hij ons. 
Want laat hem dicht, dan hoor je Gods stem niet. 

 Ik wil jullie deze keer drie gespreksvragen meegeven: 
- hoe ervaar jij het bijbellezen? 
- wat zijn voor jou belemmeringen! 
- hoe kunnen we die belemmeringen overwinnen? 

Want stel je voor, dat we Gods stem niet meer horen 

Amen. 

(c) Wieb Dijksterhuis - november 2016 
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