De Heer sprak! – Maastricht 30 augustus 2020 – Ruud Verheijen

De Heer sprak tot, met en door !:
 Intro. Vanaf de schepping heeft de HEERE GOD soms rechtstreeks tot verschillende
mensen gesproken. Hij sprak de mens rechtstreeks aan, maar vaak via een door
Hem gekozen spreekbuis, o.a.: Engelen, profeten, richters, apostelen, discipelen. In
het laatste der dagen, na de dood, opstanding en hemelvaart van de Heere Jezus
heeft God besloten om nog maar op één manier met de mensheid te
communiceren, namelijk door Zijn Zoon, via het geïnspireerde Woord, de Bijbel.
Jezus Christus is gelijk aan het Woord. Hij is het vleesgeworden Woord dat onder
ons heeft gewoond. Hij is het Woord. Het Woord is God. Christus Jezus is God. De
HEERE God spreekt duidelijke taal:
 Matth.17:5=>”Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde
hen; en zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar
Hem!”
 Jesaja 42:1=>”Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie
Mijn Ziel een welbehagen heeft.”
 Matth.3:16-17=>”En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water,
en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als
een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei:
Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.”
 Kol.1:12-14=>”Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om
deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken
uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn
liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van
de zonden.”
 (Joh.1:1,14,18,29-30,34;3:34-36;Hand.3:12-26;Rom.16:25-27;Hebr.1:1;2
Petr.1:20-21;etc)







1. Een paar voorbeelden uit het Oude Testament: =>
Adam en Eva=>Gen.1:28=>”..en God zei tegen hen:…” (2:16;3:16-19)
Adam =>Gen.3:9,11=>9”En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar
bent u?”11”En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt ben? Hebt u van die boom
gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten?”
Eva=>Gen.3:13=>”En de HEERE God zei tegen de vrouw: Wat hebt u daar
gedaan!”
Kaïn=>Gen.4:6-7=>”En de HEERE zei tegen Kaïn: Waarom bent u in woede
ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het
goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde
aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú moet over hem heersen.”
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 Gen.4:9-10=>”En de HEERE zei tegen Kaïn: Waar is Abel, uw broer? En hij zei:
Ik weet het niet; ben ik de hoeder van mijn broer? En Hij zei: Wat hebt u gedaan!
Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot Mij roept. Nu
dan, u bent vervloekt, weg van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om
het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen.” (4:15)
 Noach=>Gen.6:8=>”Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE;
 Gen.6:13-14=>”Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor
Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld: en zie, Ik
ga hen met de aarde te gronde richten. Maak voor uzelf een ark van goferhout. In
vakken ingedeeld moet u deze ark maken en hem van binnen en van buiten met
pek bestrijken.” (6:15-22;7:1-6)
 Gen.8:15-16=>”Toen sprak God tot Noach: Ga de ark uit, u, uw vrouw, uw
zonen en de vrouwen van uw zonen met u.”
 Gen.9:1=>”Toen zegende God Noach en zijn zonen en Hij zei tegen hen: Wees
vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde!” (9:8-9,11-13,15-17)
 Abram en Sara=>(Gen.12-25)
 Gen.12:1-4=>”De Heere nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal…”
 Gen.12:7=>”Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei: Aan uw nageslacht
zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de HEERE, Die hem
verschenen was.” (13:14-17;15:1-6;15:7-21)
 Gen.17:1=>”Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEERE aan
Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn
aangezicht en wees oprecht.” (17:2-22;18:32)
 Gen.18:33=>”Toen ging de HEERE weg, nadat Hij geëindigd had met Abraham te
spreken, en Abraham keerde terug naar zijn woonplaats.”
 Gen.21:11-13=>”Deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham,
vanwege zijn zoon. Maar God zei tegen Abraham: Laat deze zaak met betrekking
tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt,
luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Izak zal uw nageslacht
genoemd worden. Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken,
omdat hij uw nageslacht is.”
 Gen.22:1 =>”En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde.
Hij zei tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik.”
 Gen.22:16-18=>”Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt, de HEERE: Omdat u dit
gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal Ik u zeker rijk
zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als
het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn
vijanden in bezit hebben. En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde
gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.”
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 Rebekka=>Gen.25:23=>”De HEERE zei toen tegen haar: Er zijn twee volken in
uw schoot, en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden. Het ene volk
zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen .”
 Izak=>Gen.26:2-6=>”Toen verscheen de HEERE hem en zei: Trek niet naar
Egypte, maar woon in het land dat Ik u noemen zal…”
 Gen.26:24-25=>”De HEERE verscheen hem in die nacht en zei: Ik ben de God
van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want Ik ben met u; Ik zal u zegenen
en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham, Mijn dienaar; Toen bouwde
hij daar een altaar en riep de Naam van de HEERE aan. Hij zette daar zijn tent op
en de dienaren van Izak groeven daar een put.”
 Jakob=>Gen.28:13=>”En zie, de HEERE stond boven aan die ladder en zei: Ik
ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop
u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven.”
 Gen.31:3=>”Toen zei de HEERE tegen Jakob: Keer terug naar het land van uw
vaderen en naar uw familiekring. Ik zal met u zijn.”
 Mozes=>Exo.3:2-4=>”En de Engel van de HEERE verscheen hem in een
vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik
brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei: Laat ik nu
naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet
verbrandt. Toen de HEERE zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het
midden van de doornstruik en zei: Mozes, Mozes! Hij zei: Zie hier ben ik!” (3:1-27)
 Exo.31:18=>”En toen de HEERE geëindigd had met hem te spreken op de berg
Sinaï, gaf Hij Mozes de twee tafelen van de getuigenis, tafelen van steen,
beschreven met de vinger van God.”
 Exo.33:9-11=>”Zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkkolom
neerdaalde en bij de ingang van de tent bleef staan en dat de HEERE met Mozes
sprak. En zodra heel het volk de wolkkolom zag staan bij de ingang van de tent,
stond heel het volk op en boog zich neer, ieder in de opening van zijn tent. De
HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn
vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp, maar zijn dienaar Jozua, de
zoon van Nun, een jongeman, week niet uit het midden van de tent.”
 Lev.; Num. en Deut. staan vol van directe communicatie tussen God en Mozes.
 Lev.1:1=>”De HEERE riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van
ontmoeting.” (4:1;5:14;6:1;7:22;8:1;etc)
 Num.27:12-14=>”Daarna sprak de HEERE tot Mozes: Klim deze berg Abarim op,
en bezie het land dat Ik de Israëlieten gegeven heb. Wanneer u het gezien hebt,
zult ook u met uw voorgeslacht verenigd worden, net als uw broer Aäron daarmee
verenigd is. Dat is omdat u Mijn bevel ongehoorzaam bent geweest in de woestijn
Zin, tijdens de twist van de gemeenschap, door Mij voor hun ogen niet te heiligen
bij het water. Dat is het water Meriba, ter hoogte van Kades, in de woestijn Zin.”
3

De Heer sprak! – Maastricht 30 augustus 2020 – Ruud Verheijen
 Deut.3:26=>”Maar de HEERE was verbolgen op mij vanwege u, en Hij luisterde niet
naar mij. En de HEERE zei tegen mij: Laat het u genoeg zijn; spreek niet meer
tot Mij over deze zaak.” (Denk ook aan Exo.14:14=> “ú moet stil zijn.”)
 Deut.31:1-2=>”Daarop is Mozes deze woorden tot heel Israël gaan spreken, en hij
zei tegen hen: Ik ben heden honderdtwintig jaar oud. Ik kan niet meer uitgaan of
ingaan; bovendien heeft de HEERE mij gezegd: U zult deze Jordaan niet
oversteken.”
 Mozes en Aäron=>Exo.7:8=>”En de HEERE zei tegen Mozes en Aäron:”
 Lev.11:1=>”De HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron en zei tegen hen:”
 Num.2:1;4:1;19:1 etc=>”De HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron:”
 Aäron en Mirjam (Mozes)=>Num.12:1-9=>”…2Zij zeiden : Heeft de HEERE alleen
maar door Mozes gesproken? Heeft Hij ook niet door ons gesproken? En de HEERE
hoorde het… 4Meteen zei de HEERE tegen Mozes, en tegen Aäron en tegen
Mirjam: U met zijn drieën, vertrek naar de tent van ontmoeting. En zij vertrokken
met z’n drieën daarnaartoe. Toen daalde de HEERE neer in de wolkkolom en ging bij
de ingang van de tent staan. Hij riep Aäron en Mirjam, en zij kwamen beiden
naar voren. Hij zei:Luister toch naar Mijn woorden! 6b-9=>“Als iemand onder u
een profeet is, maak Ik, de HEERE Mij door een visioen aan hem bekend, spreek Ik
met hem door een droom. Maar zo doe Ik niet tegenover Mijn dienaar Mozes, die
in Mijn hele huis trouw is, met hem spreek Ik van mond tot mond, ja, zichtbaar,
en niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de HEERE. Waarom dan bent u
niet bevreesd geweest om over Mijn dienaar, over Mozes te spreken? Zo
ontbrandde de toorn van de HEERE tegen hen, en Hij ging weg.”
 Num.20:12 =>”Maar de HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron: Omdat u niet
in Mij geloofd hebt, en Mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult
u deze gemeente niet in het land brengen dat Ik hun gegeven heb.” (20:7-11)
 Num.20:22-29=>”…23En de HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron… 24Aäron
zal met zijn voorgeslacht verenigd worden…28En Aäron stierf daar, op de top van
de berg…”
 Bileam =>(Num.22-24)De ogen van de ezelin zagen de Engel van de HEERE wel en
zo moest God Bileam een lesje leren. De ezelin moest het Bileam duidelijk maken in
mensentaal.
 Uiteindelijk sprak Bileam zoals hij hoorde te doen!
 Num.23:5=>”Toen legde de HEERE het woord in de mond van Bileam, en zei: Keer
terug naar Balak, en aldus moet u spreken.”
 Num.23:11-12=>”Toen zei Balak tegen Bileam: Wat doet u mij nu aan? Ik heb u
hierheen laten halen om mijn vijanden te vervloeken, maar zie, u hebt hen juist
gezegend! Hij antwoordde en zei: Zou ik dat wat de HEERE mij in de mond
legt, niet nauwlettend uitspreken?”
 Num.23:25-26=>”Toen zei Balak tegen Bileam: Als u het volk beslist niet wilt
vervloeken, zegen het dan in ieder geval ook niet. Bileam antwoordde en zei tegen
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Balak: Heb ik niet tot u gesproken: Alles wat de HEERE zal spreken, dat zal ik
doen?”
Deut.13:1-18=>”…4Achter de HEERE, uw God, moet u aan gaan, Hem moet u
vrezen, Zijn geboden moet u in acht nemen en Zijn stem gehoorzamen; Hem
moet u dienen en u aan Hem vasthouden…. 18als u de stem van de HEERE uw God,
gehoorzaamt, door al Zijn geboden die ik u heden gebied, in acht te nemen, en
door te doen wat juist is in de ogen van de HEERE, uw God.”
Jozua=>
Joz.1:1-2=>”Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de HEERE, dat
de HEERE tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: Mijn dienaar
Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk,
naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven.”
Richteren => Kijk hoe God de Richters gebruikt om het volk te waarschuwen, te
bevrijden, te reguleren, terug op het juiste pad te zetten. Zie ook hoe het volk nog
net zo hardnekkig handelt als tijdens de uittocht en onder leiding van Mozes.
Hanna, Elkana en Samuël=>
1 Sam.1:15-18=>”…17-18aToen antwoordde Eli en zei: Ga in vrede, en de God van
Israël zal u geven wat u van Hem gebeden hebt. Zij zei: Laat uw dienares genade
vinden in uw ogen…”
1 Sam.1:23=>”En Elkana, haar man, zei tegen haar: Doe wat goed is in jouw ogen;
blijf hier totdat hij van de borst af is; moge de HEERE Zijn woord gestand doen…”
1 Sam.3:1-4:1=>”3:10Toen kwam de HEERE en bleef daar staan; en Hij riep zoals
de andere keren: Samuel, Samuel! En Samuel zei: Spreek, want uw dienaar
luistert...”
1 Sam.8:7=>”Maar de HEERE zei tegen Samuel: Geef gehoor aan de stem van
het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ú niet verworpen, maar Mij
hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn.”
David=>2 Sam.2:1=>”Daarna gebeurde het dat David de HEERE vroeg: Zal ik
naar een van de steden van Juda optrekken? De HEERE zei tegen hem: Trek op.
David zei: Waarheen zal ik optrekken? Hij zei: Naar Hebron.”
2 Sam.5:23=>”David vroeg de HEERE om raad. Die zei: U moet niet optrekken;
maak een omtrekkende beweging tot achter hen, zodat u bij hen komt van de zijde
van de moerbeibomen.”
Nathan, de profeet=>
2 Sam.12:1; 7-10=>”1En de HEERE zond Nathan naar David… 7Toen zei Nathan
tegen David: U bent die man! Zo zegt de HEERE, de God van Israël:…”
Elia=>1 Kon.18:9-18 =>”…9Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het
woord van de HEERE kwam tot hem, en Hij zei tegen hem: Wat doet u hier ,
Elia?...”
Job=>38-42
Job38:1=>”Daarna antwoordde de HEERE Job uit een storm en zei:”
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 Jesaja=>
 Jes.6:8-9=>”Daarna hoorde ik de stem van de HEERE. Hij zei: Wie zal Ik zenden?
Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij. Toen zei Hij; Ga
en zeg tegen dit volk:”
 Jeremia=>
 Jer. 1:1-19 =>”4Het woord van de HEERE kwam tot mij:.. 7 Maar de HEERE zei
tegen mij:…9En de HEERE zei tegen mij:..”
 Ezechiël=>
 Ezech.2:1-2=>”Hij zei tegen mij: Mensenkind, ga op uw voeten staan, en Ik zal
met u spreken. Terwijl Hij tot mij sprak, kwam de Geest in mij. Hij deed mij op mijn
voeten staan en ik luisterde naar Hem Die tot mij sprak.”

 Nog veel anderen heeft God gebruikt als spreekbuis. Zichzelf kenbaar
gemaakt aan… in het O.T. Ontdek het voor jezelf.=>
 Kijk ook naar een paar voorbeelden in het N.T. =>
 Jozef=>Matth.1:18-25=>”…19Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten,
omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken.
Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in
een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij
u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest;…”
 Maria=>Lukas 1:26-38=>”28En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei
hij: Wees gegroet begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de
vrouwen. 31En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de
naam Jezus geven…”
 Zacharias=>Lukas1:1-25=>”13Maar de engel zei tegen hem: Wees niet
bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een
zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven…”
 Herders=>Lukas2:8-21=>”En er waren herders in diezelfde streek,.. 10En de
engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote
blijdschap, die voor heel het volk wezen zal …16En zij gingen met haast en vonden
Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe…”
 God de Vader=>Lukas3:21-22=>”En het geschiedde, toen al het volk gedoopt
was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend
werd, en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een
duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in
U heb Ik Mijn welbehagen!”
 Maria=>Joh.19:25-27=>”En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de
zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen
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nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij jaar zag staan, zei Hij
tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw
moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis.”
Joh.20:1-18=>”12en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het
hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus
gelegen had; en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u?... 15Jezus zei
tegen haar:..16Jezus zei tegen haar:.. 17Jezus zei tegen haar:..”
Tien discipelen=>Joh.20:19-23=>”…19Hij stond in hun midden en zei tegen hen:
Vrede zij u! 21Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! 22…en zei tegen hen:
Ontvang de Heilige Geest.”
Thomas=>
Joh.20:24-31=>”…27Daarna zei Hij tegen Thomas… 29Jezus zei tegen hem…”
Saulus/Paulus=>
Hand.9:1-9=>”…Saulus…3b En plotseling omscheen hem een licht vanuit de
hemel,…hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u
Mij?... 5bEn de Heere zei: Ik ben Jezus, die u vervolgt…6bEn de Heere zei tegen
hem: Sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen…”
Hand.13:1-3=>”…2En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige
Geest:…”
Hand.27:23-25=>23”Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van
Wie ik ben en Die ik ook dien; die zei: Wees niet bevreesd, Paulus… 25dat het zo
zal zijn als het mij gezegd is.”
2 Kor.12:7-10=>”…9Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u
genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht…”
Cornelius=>
Hand.10:1-48=>”3een engel van God…,die tegen hem zei:…”
Petrus=>
Matth.16:16-18;21-23=>”…17En Jezus antwoordde en zei tegen hem:…23Maar
Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus:…”
Hand.10:1-48=>”…13En er kwam een stem tot hem:… 15…een stem tot
hem:…19zei de Geest tegen hem:…”
2Petr.1:16-21=>”…18En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de
hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren…”
Johannes=>
1 Joh.1:1-4=>”…1wat wij gehoord hebben,…2…aan ons is geopenbaard… 3…wat
wij gezien en gehoord hebben…”
Opb.1:10-11=>”…10…en ik hoorde achter mij een luide stem,…11die zei:…Wat u
ziet, schrijf dat op een boekrol…”
Opb.1:19;2:1,8,18;3:1 etc=>”…Schrijf…”
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 Konklusie =>
 Hebr.1:1=>”Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de
vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen
tot ons gesproken door de Zoon,”
 Hebr.4:12-13=>”Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper
dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel
en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten
van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en
ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.”
 Matth.7:15=>”Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in
schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.”
 Matth.24:11=>”En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen
misleiden.”
 Kol.2:8=>”Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en
inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de
grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.”
 2 Petr.1:19-21=>”En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is,
en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een
duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit
moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een
eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet
voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God,
door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.”
 2 Petr.2:1-2;18=>1-2”Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest,
zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke
afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de
Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. 18Want
door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken, verlokken zij met de
begeerten van het vlees en met losbandigheden mensen die daadwerkelijk
ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren.”
 1 Tim.3:16=>”En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht:
God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is
verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de
wereld, is opgenomen in heerlijkheid.”
 1 Tim.4:15-16=>”Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk
gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want
wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.”
 2 Tim.3:14-17=>Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd
bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige
Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in
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Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om
daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de
rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk
goed werk volkomen toegerust.”
Tit.1:9=>”iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat
overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door
het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen.”
Tit.2:1=>”Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past.”
Gal.1:6-9=>”Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in
de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er
geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het
Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de
hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd
hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu
weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die
zij vervloekt.”
Gal.2:1-10=>”…7Maar integendeel, zij zagen dat aan mij het Evangelie onder de
onbesnedenen toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat onder de besnedenen…9En
toen Jakobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij
gegeven genade erkenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand van
gemeenschap, opdat wij naar de heidenen en zij naar de besnedenen zouden
gaan.”

 Ieder mens is zelf verantwoordelijk om alles te toetsen aan Gods geïnspireerde
Woord.
 Wat niet overeenstemt met de Bijbel is niet conform Gods richtlijnen!
 Laten wij elkaar blijven aanmoedigen om de Bijbel altijd, overal en voor elke
kwestie, verstandig te gebruiken.
 Opstaan met Jezus, de dag doorbrengen met Jezus en Jezus jou laten bijstaan in de
nacht.
 Uitdaging => “Toets alles en behoud het goede!”
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“Gebruik de juiste toetssteen!”
“Gods Woord!”

