
De Bijbel .. . voor ons allemaal!

Overzicht van de dienst:
- mededelingen
- wijding en groet
- zingen Gezang 38, vers 1-3
- lezing van de 10 geboden
- zingen Gezang 38, vers 4-6
- gebed
- lezing van 2 Timoteüs 3
- collecte voor het zendingswerk in Congo
- zingen Psalm 19, vers 3-6
- lezing van 2 Timoteüs 3,14-17
- preek over 2 Timoteüs 3,14-17
- zingen Psalm 119, vers 39 en 40
- gebed
- zingen Gezang 31, vers 1
- zegen

Paulus, een gezant van Jezus,  schreef aan zijn
medewerker Timoteüs (2 Timoteüs 3,14-17):

Blijf jij bij wa t je geleerd  hebt en met overtuiging hebt aan-
genomen. Je weet wie je leraren waren. Van jongs af ben je
vertrouwd met de heilige geschriften, waaruit je wijsheid
kunt putten die leidt tot redding door het geloof in Christus
Jezus. Alles wat hierin staat, is door God geïnspireerd en
bruikbaar voor het onderricht, voor het weerleggen van
dwalingen,  het herstellen van fouten en voor de opvoeding
tot een rechtschapen leven. Zo zal de mens die God dient,
berekend zijn voor zijn taak en toegerust voor elk goed werk.

De Bijbel .. . voor ons allemaal!

Waarom zou je in de Bijbel lezen? Wat maakt de
Bijbel de moeite waard?
Wat Paulus aan Timoteüs schrijft geeft op die
vragen een dubbel antwoord:
- de Bijbel is voor ons allemaal bevrijdend, en
- de Bijbel is voor ons allemaal nuttig.

De Bijbel is bevrijdend omdat hij je de weg wijst
naar redding door het geloof in Jezus Chr istus.
De Bijbel is eerlijk over ons. Hij staat vol van
verhalen die beschrijven hoe mensen zijn: dat is
niet allemaal zo mooi. Wij zijn allemaal  mensen
met een verleden. Er  zit iets tussen God en ons.
Maar heel de Bijbel roept ons op om met ons leven
naar Jezus te gaan en bij Hem vergeving, bevrijding
en vrede met God te ontvangen.  De Zoon van God
wil ons zonen en dochters van God maken.

En daar blijft het niet bij. De Bijbel is ook nuttig.
Hij staat vol van verhalen, voorschriften, tips  en
adviezen voor een werkelijk goed mensenleven.
God wil niet alleen maar dat h et goed komt tussen
Hem en ons. Hij wil ons ook helpen het leven aan te
kunn en en er de weg in te vinden. Niet maar zoon
of dochter van God zijn, maar ook zo kunnen leven.


