36. Gods Woord correct uitleggen
Dag 1

Stille tijd

Matteüs 22:23-33.
Wie de Bijbel niet kent, dwaalt

Dag 3

23 Op die dag kwamen er Sadduceeën naar Hem toe, die zeggen dat
er geen opstanding is, en zij vroegen Hem: 24 Meester, Mozes heeft
gezegd: Als er iemand sterft die geen kinderen heeft, dan moet zijn
broer diens vrouw trouwen en voor zijn broer nageslacht verwekken.
25 Nu waren er bij ons zeven broers; en de eerste trouwde en stierf; en
omdat hij geen nageslacht had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer.
26 Zo ook de tweede en de derde, tot de zevende toe. 27 Ten slotte
stierf na allen ook de vrouw. 28 In de opstanding dan, van wie van die
zeven zal zij de vrouw zijn? Want zij hebben haar allen als vrouw
gehad. 29 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: U dwaalt, omdat
u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van God. 30 Want in
de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten
huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel.
31 En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen
wat door God tot u gesproken is, toen Hij zei: 32 Ik ben de God van
Abraham en de God van Izak en de God van Jakob? God is niet een
God van doden, maar van levenden. 33 En toen de menigte dit
hoorde, stonden ze versteld van Zijn onderricht.

Dag 2

1 En bij Hem verzamelden zich de Farizeeën en sommigen van de
schriftgeleerden, die uit Jeruzalem gekomen waren. 2 En toen zij
zagen dat sommigen van Zijn discipelen met onreine, dat is met
ongewassen handen brood aten, berispten zij hen. 3 Want de
Farizeeën en alle Joden eten niet, als zij niet eerst grondig de handen
gewassen hebben, omdat zij zich houden aan de overlevering van de
ouden. 4 En als zij van de markt komen, eten zij niet, als zij zich niet
eerst gewassen hebben. En vele andere dingen zijn er die zij
aangenomen hebben om zich eraan te houden, zoals het wassen van de
drinkbekers en kannen en het koperen vaatwerk en bedden. 5 Daarna
vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen
Uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten
zij het brood met ongewassen handen? 6 Maar Hij antwoordde hun:
Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er
geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart
houdt zich ver bij Mij vandaan. 7 Maar tevergeefs eren zij Mij door
leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn.
8 Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de
overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers;
en veel andere dergelijke dingen doet u. 9 En Hij zei tegen hen: U
stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw
overlevering te houden.

Lucas 11:37-52.
Wie de Bijbel in menselijke wetten verandert,
wordt veroordeeld

37 Toen Hij dit zei, vroeg een Farizeeër aan Hem of Hij bij hem de
middagmaaltijd wilde gebruiken. Hij ging naar binnen en ging
aanliggen. 38 Toen de Farizeeër dat zag, verwonderde hij zich erover
dat Hij Zich niet eerst gewassen had voor het middagmaal. 39 Maar
de Heere zei tegen hem: Welnu, Farizeeën, u reinigt de buitenkant
van de drinkbeker en van de schotel, maar uw binnenste is vol
roofzucht en boosaardigheid. 40 Onverstandigen! Heeft Hij Die het
buitenste maakte, ook niet het binnenste gemaakt? 41 Geef echter de
inhoud ervan als liefdegave en zie, alles is voor u rein. 42 Maar wee u,
Farizeeën, want u geeft tienden van de munt en de wijnruit en van alle
kruiden, maar u gaat voorbij aan het recht en aan de liefde van God.
Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten.
43 Wee u, Farizeeën, want u hebt de voorste plaatsen in de synagogen
en de begroetingen op de markten lief. 44 Wee u, schriftgeleerden en
Farizeeën, huichelaars, want u bent net als de graven die niet zichtbaar
zijn: de mensen die erover lopen, weten het niet.
45 Een van de wetgeleerden antwoordde en zei tegen Hem: Meester,
wanneer u deze dingen zegt, behandelt U ons ook smadelijk. 46 Maar
Hij zei: Wee ook u, wetgeleerden, want u legt de mensen lasten op die
moeilijk zijn om te dragen, en zelf raakt u die lasten niet met één van
uw vingers aan. 47 Wee u, want u bouwt de grafmonumenten voor de
profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. 48 U getuigt dus dat
u instemt met de daden van uw vaderen, want zij hebben hen gedood
en u bouwt hun grafmonumenten. 49 Daarom heeft de wijsheid van
God gezegd: Ik zal profeten en apostelen naar hen toe zenden, en van
hen zullen zij sommigen doden en anderen vervolgen, 50 opdat van dit
geslacht afgeëist wordt het bloed van alle profeten dat van de
grondlegging van de wereld af vergoten is, 51 van het bloed van Abel
tot het bloed van Zacharia, die omgebracht is tussen het altaar en het
huis van God. Ja, Ik zeg u, het zal afgeëist worden van dit geslacht.
52 Wee u, wetgeleerden, want u hebt de sleutel van de kennis
weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan en u hebt hen die
binnengingen, tegengehouden.
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Marcus 7:1-9.
Wie de Bijbel ontkracht door mensgemaakte
tradities, vereert God tevergeefs

Dag 4

1 Korintiërs 4:6-7.
Bedenk niets boven wat er in de Bijbel
geschreven staat

6 Deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van u op mijzelf en
Apollos toegepast, met de bedoeling dat u van ons leert niets te
bedenken boven wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten
gunste van de een boven de ander verheft. 7 Want wie maakt
onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als
u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen
had?

Dag 5

2 Korintiërs 4:1-6.
Vervals de Bijbel niet

1 Daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de
barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet.
2 Integendeel, wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken
verworpen; wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het
Woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid
bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de
tegenwoordigheid van God. 3 Maar in het geval dat ons Evangelie nog
bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. 4 Van hen, de
ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft
verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid
van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.
5 Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en
onszelf als uw dienstknechten om Jezus' wil. 6 Want God, Die gezegd
heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in
onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de
heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.
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Dag 6BS

2 Timoteüs 2:9-19.
Snijd Gods Woord recht

Dag 8

9 Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een
misdadiger. Maar het Woord van God is niet gebonden. 10 Daarom
verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de
zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige
heerlijkheid. 11 Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem
gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. 12 Als wij volharden,
zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij
ons ook verloochenen. 13 Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij
kan Zichzelf niet verloochenen.
14 Breng deze dingen voortdurend in herinnering en bezweer hun, ten
overstaan van de Heere, dat zij geen woordenstrijd voeren, die nergens
toe dient dan tot de ondergang van de hoorders. 15 Beijver u om uzelf
welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te
schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt. 16 Maar
ontwijk onheilige, inhoudsloze praat. Want zij die dat doen, zullen
steeds meer in goddeloosheid toenemen. 17 En hun woord zal zich
uitzaaien als kanker; onder hen bevinden zich Hymeneüs en Filetus.
18 Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de
opstanding reeds heeft plaatsgevonden, en breken het geloof van
sommigen af. 19 Toch blijft het vaste fundament van God staan, met
dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de Naam van
Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid.

Dag 7

10 En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit
boek niet, want de tijd is nabij. 11 Wie onrecht doet, laat hij nog meer
onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie
rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie
heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.
12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te
vergelden zoals zijn werk zal zijn. 13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het
Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. 14 Zalig zijn zij die Zijn
geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens,
en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. 15 Maar
buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de
moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en
doet. 16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten
van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van
David, de blinkende Morgenster. 17 En de Geest en de bruid zeggen:
Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst
heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor
niets. 18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van
dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem
de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. 19 En als iemand
afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn
deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de
dingen die in dit boek geschreven zijn.

Titus 1:9-16.
Houd de boodschap van de Bijbel vast in
overeenstemming met de gezonde leer

Dag 9

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.
10 Want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en
misleiders, vooral die van de besnijdenis zijn. 11 Men moet hun de
mond snoeren. Zij brengen hele huisgezinnen in verwarring, door te
leren wat onbehoorlijk is, om schandelijke winst. 12 Een van hen, hun
eigen profeet, heeft gezegd: Kretenzen zijn altijd leugenaars, kwade
beesten, luie buiken. 13 Dit getuigenis is waar. Wijs hen daarom
streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof, 14 en zich
niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen
die zich van de waarheid afkeren. 15 Alle dingen zijn wel rein voor
hen die rein zijn, maar voor hen die bezoedeld en ongelovig zijn, is
niets rein, maar hun verstand en ook hun geweten zijn bezoedeld.
16 Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met
hun werken, aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk
goed werk ongeschikt.
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Openbaring 22:10-19.
Houd de inhoud van de Bijbel niet geheim en
voeg er ook niets aan toe

Galaten 1:6-9.
Wie een ander Evangelie brengt wordt vervloekt

6 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,
7 terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring
brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. 8 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. 9 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.

Dag 10 1 Tessalonicenzen 2:13-16.
Wie Gods Woord verspreidt kan rekenen op tegenstand
13 Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van
ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook
aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar (zoals het
werkelijk is) als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.
14 Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeenten van
God die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde
geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, 15 die
zowel de Heere Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons
hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig
gezind. 16 Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken opdat die
zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun
zonden vol. En de toorn is over hen gekomen tot het einde.
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