
Het Woord van God
NGB Les 3 – 30 november 2020



Welkom!

•NGB artikel 3,4, 6: Wat verstaan wij onder het 
Woord van God?

•Gebed



Herhaling NGB art. 2

• Hoe God kennen?

• Wij kennen God door schepping (Zijn gewaad) en 
Schrift (Zijn gezicht)



Bespreken

•Hoe kijk jij tegen de Bijbel aan? Waardevol?
Moeilijk? Fijn? Hoe vaak? Enz.

•Spreekt God tot jou in Bijbel? 

• Is dit wat je geleerd is of heb je het ook ervaren?



Bijbellezen

Lezen: 2 Timotheüs 3:10-17 

•Waarom is Paulus navolgen ook voor ons (10-12)?

•Wat is ‘godzaliglijk leven’? Wat is het gevolg (12)?

•Wat is de opdracht aan Timotheüs? Voor ons (14)?

•Wat is het doel van de heilige Schriften (15)?

•Hoe sta jij tegenover vers 16a? Stille tijd etc.?

•Waar leidt leven in het Woord toe? (17)



NGB 3
Wij belijden dat dit Woord Gods niet is gezonden of 
voorgebracht door de wil van mensen. Maar het is 
(zoals de heilige Petrus zegt, 2 Pet 1:21) gesproken door 
de heilige mensen van God die door de Heilige Geest 
zijn gedreven. Daarna heeft God in Zijn bijzondere zorg 
die Hij voor ons en onze zaligheid draagt, Zijn knechten 
(de profeten en apostelen) geboden om Zijn 
geopenbaarde Woord op schrift te stellen. En Hijzelf 
heeft met Zijn vinger de twee tafels van de wet 
geschreven. Daarom: de Heilige en Goddelijke Schrift.



NGB 3
• Mondelinge overlevering tot en met Mozes

• Ongeveer 2600 jaar lang! 

• Het ontstaan van de Bijbel heeft alles met de Heilige 
Geest te maken. 

• 2 Tim 3:16: Al de Schrift is van God ingegeven 
[‘Goddoorademd’ / ‘door God ingeblazen’]



NGB 4 en 6
• Deze twee artikelen vatten samen welke boeken 

canoniek zijn (gezaghebbend) en welke boeken 
apocrief (tweederangs) zijn.

• De canonieke Schriften zijn de 66 boeken in de Bijbel 
zoals wij die kennen. 

• Het OT bestaat uit 39 boeken en het NT uit 27 
boeken (onthoud: 3 x 9 = 27)

• Bewijzen, enz.? Denk aan hoe art. 3 inzet: ‘wij 
belijden’



Het Woord van God
• De Bijbel reguleert ons geloof. Wij geloven niet naar 

ons eigen inzicht, maar naar wat God ons openbaart 
in Zijn eigen Woord!

• Alles wat niet naar de Schrift is, moeten wij vaarwel 
zeggen als fundament van ons geloofsleven, bijv:
• ‘ik moet eerst dit en dit beter doen, zodat God mij 

kan bekeren’
• ‘als je uitverkoren bent, kom je er toch wel. Zo 

niet, kun je proberen wat je wilt maar het heeft 
toch geen zin’



Voor volgende keer

•Hoe denk jij dat je persoonlijke zekerheid krijgt 
over dat de Bijbel hét Woord van God is?


