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Inleiding
I

n de tijd dat wij dit boek schreven overleed op 17 juli 2020 de geliefde
theoloog J.I. Packer. In een blog op ‘The Gospel Coalition’ werd het
volgende over hem geschreven: ‘Hij ( J.I. Packer) zag zichzelf als ‘een stem
die mensen terugriep naar oude paden van waarheid en wijsheid.’ Zijn hele
leven gebruikte hij om het idee te weerstaan dat: ‘het nieuwe het meest
ware is, dat wat recent is echt is, dat elke verschuiving een stap voorwaarts
is en dat elk laatste woord gezien moet worden als het laatste woord over
een bepaald onderwerp.’ En terwijl hij gewillig was om de controversiële
onderwerpen uit zijn tijd te adresseren en te bespreken schreef hij: ‘Ik zou
herinnerd willen worden als iemand die wijst naar weidegrond.’1
Toen we dit lazen voelden we ons erg aangesproken. Want eigenlijk omschreef dit precies onze gedachten over wat we met dit boek wilden bereiken, namelijk: vrouwen terugroepen naar oude paden van waarheid en
wijsheid.
De woorden uit Jeremia 6:16 sluiten hier heel mooi bij aan. Daar staat:
‘Zo zegt de heere: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden
voor uw ziel …’
Alle vrouwen willen rust vinden voor hun ziel. Niemand uitgezonderd.
De sleutel voor deze rust is te vinden in het teruggaan naar die aloude paden, de goede weg, de woorden van God.
Terug is een heel bijbels begrip. De profeten roepen ons elke keer op
terug te keren naar de Heere. ‘Want zo zegt de Heere heere, de Heilige
van Israël: Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en ver1 Justin Taylor, J.I. Packer (1926-2020), Artikel op ‘The Gospel Coalition’ www.thegospelcoalition.
org., 17 juli 2020
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trouwen zou uw sterkte zijn’ ( Jes. 30:15). Dit boek wil jou helpen terug te
keren. Terug te gaan naar die aloude paden. ‘Zoek het na in het boek van
de heere en leef ’ ( Jes. 34:16).
In dit boek willen we in twaalf hoofdstukken iets van deze aloude paden en
goede wegen laten zien. Want we leven in een tijd waarin een grote aanslag
heeft plaatsgevonden op het huwelijk, het gezin en de rol van vrouwen.
Het feminisme, de seksuele revolutie en de opkomst van het new
age-denken trekken diepe sporen in onze maatschappij. En niet alleen in
de maatschappij. Ook de kerk en onze christelijke gezinnen worden overspoeld door postmoderne denkbeelden.
Langzaam maar zeker zijn we met z’n allen, heel geleidelijk en heel zachtjes meegegaan op andere wegen. Op wegen van moderne denkers in de
psychologie, op wegen van de liberale theologie en op wegen van de influencers van deze tijd.
We denken vaak dat nieuwe inzichten beter zijn, dat vooruitgang goed
is en dat ideeën en overtuigingen van vroeger ouderwets zijn en minder
goed. Chronologisch snobisme noemt C.S. Lewis dat en helaas maken we
ons daar allemaal weleens schuldig aan.
Natuurlijk zijn nieuwe ontwikkelingen goed, maar als christenvrouwen
moeten we altijd alles langs de rechte lijn van Gods Woord leggen. Dan
alleen zullen we de waarheid kennen en die waarheid zal ons vrijmaken. Te
midden van alle wegen moeten we terug naar de bijbelse paden.
Die aloude bijbelse paden zijn de beste paden. De Bijbel noemt het ook
wel ‘het pad van de rechtvaardigen’. Soms denk je misschien dat het moeilijk en zwaar is die bijbelse paden te gaan, maar niets is minder waar. ‘Het
pad van de rechtvaardigen is geheel effen’, zegt Jesaja (26:7). Jezus heeft de
oneffen paden effen gemaakt (Luk. 3:5). Hij gaat voor ons uit.
Je kunt als vrouw dat pad aarzelend volgen, maar het zal steeds duidelijker
worden. Gaandeweg ga je dat pad van de Heere steeds helderder zien tussen al die wegen van nieuwe ideeën. Je leven als christenvrouw is als wandelen op dat pad van de rechtvaardigen. En wandelend op dat pad gaat jouw
licht als getuige ook steeds helderder schijnen (Spr. 4:18).
In dit boek zul je ontdekken dat ook wijzelf ongemerkt veel van die
goede, oude paden losgelaten hadden. Wij zochten als jonge vrouwen naar
nieuwe wegen. We waren beïnvloed door wat er vanuit het feminisme in
onze lesboeken terecht was gekomen. We vonden het heel belangrijk dat
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wij onafhankelijk waren. Woorden als zelfverloochening, onderdanigheid
en geloofsgehoorzaamheid maakten nauwelijks deel uit van ons vrouw zijn.
Wij hielden van dingen als zelfontplooiing en ‘gelijke rollen voor man en
vrouw’ en verlangden naar nieuwe woorden van God. Eigenlijk bouwden
wij ons leven net zo op als de wereld om ons heen dat deed. Dat we daarbij
veel bijbelse concepten aan het verliezen waren hadden we niet door. Onze
nieuwe ideeën hadden zelfs een mooi bijbels sausje gekregen. Toch bleef
er diep vanbinnen iets knagen. Achteraf zie je dan dat het God Zelf is Die
aan de deur van je hart klopt. Dat Hij het is Die jou trekt naar Zijn eeuwige
waarheid. We kwamen in contact met schrijfsters die vanuit Gods Woord
een heel andere boodschap brachten. Zij lieten ons vanuit Gods Woord
zien dat de manier waarop onze oma’s vrouw waren, helemaal zo gek niet
was. Dat God vrouwen juist zo anders dan mannen geschapen heeft omdat
zij in deze wereld een heel andere roeping hebben. Hoe meer Gods Woord
openging, hoe meer we gingen zien van onze roeping, en hoe duidelijker
het werd dat God ons riep om vrouw te zijn naar Zijn beeld en niet naar
het beeld van de wereld om ons heen of naar het beeld dat wij zelf in gedachten hadden …
Dit betekent niet dat we alle gewoonten van vroeger zomaar klakkeloos
willen overnemen, maar dat we met beide benen in de werkelijkheid van
deze tijd, ons willen laten leiden door het Woord van God en door het getuigenis en voorbeeld van gelovige vrouwen die ons zijn voorgegaan.
Hierover schrijven is een zegen, maar ook een worsteling. Want hoewel we
steeds meer mochten leren en ontdekken over onze hoge roeping als vrouw,
en hoewel we steeds meer de weg terug mochten vinden, is ook ons leven
verre van volmaakt.
Wanneer we schrijven over onze rol als vrouw, over moederschap, opvoeding en generaties, dan schrijven we dit midden in het volle leven van
elke dag. Het leven met zijn blijde pieken en verdrietige dalen. Het leven
waarin vreugde en moeite naadloos in elkaar overlopen. Het leven vanuit
de vaste hoop dat Hij Die een goed werk in ons begonnen is, dat werk zal
afmaken, maar waarin we ook dagelijks nog moeten strijden tegen die oude
mens. Tegen ongeduld, ongeloof en bezorgdheid.
We hopen door dit boek te laten zien dat we medereizigsters zijn van
vrouwen die met ons die aloude paden willen lopen. Die met ons zoeken
naar wat waar is en goed. We hopen dat we onze reisgenoten mogen helpen en aanmoedigen, zoals we zelf geholpen en aangemoedigd zijn door
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vrouwen die ons zijn voorgegaan. Met als doel dat ook de generaties na
ons zullen lopen op die goede, oude, smalle weg, die naar het leven leidt.
Dit boek zou er niet gekomen zijn als we tijdens het schrijven geen steun en
aanmoediging hadden gekregen. Het is onmogelijk om iedereen te noemen
die ons bemoedigd heeft in het schrijven van dit boek. Toch willen we er
enkelen in het bijzonder noemen.
Onze mannen, Marc en Jaap: dank jullie wel voor de tijd en de ruimte die
jullie gaven zodat wij konden schrijven. Jullie liefde, gebed, visie, aanmoediging, spellingscorrecties en koffie zijn van onschatbare waarde geweest.
Om maar te zwijgen over jullie rol als klankbord tijdens het schrijfproces.
Moge ons ‘tijdelijke huwelijk’ een beeld zijn dat wijst naar de grote bruiloft
die komen gaat.
Onze lieve kinderen: dank jullie wel voor jullie geduld, als jullie moeders weer eens een skype-gesprek hadden dat langer duurde dan gepland,
en voor jullie begrip en aanmoediging als we er weer eens een dag tussenuit
moesten om te schrijven. Dit boek is ook voor jullie geschreven, omdat jullie horen bij de generatie die na ons moet oproepen tot terugkeer naar God.
In de Bijbel is alle waarheid te vinden. Hou van de waarheid, want dan zul
je echt vrij zijn. ‘In de wereld zullen jullie verdrukking hebben, maar heb
goede moed. Jezus heeft de wereld overwonnen’ ( Joh. 16:33).
Graag willen we ook Maarten en Katrien Klaassen bedanken voor het
meelezen tijdens het schrijven van dit boek. Jullie (theologische) inzichten zijn van grote waarde geweest en het boek is hierdoor beter geworden.
Hoewel we elkaar nog niet persoonlijk ontmoet hebben mochten we elkaar vinden in de liefde voor God en Zijn onveranderlijke Woord. Wat
een genade!
God alleen moet de eer toekomen. Alleen Zijn Woord is waar. Dit boek
is een poging om Zijn waarheid over onze rol als vrouw onder woorden te
brengen en om vrouwen aan te moedigen te wandelen op aloude paden die
rust brengen voor hun ziel. Met alle goede intenties blijft een boek als dit
onvolmaakt. Wij zijn niet volmaakt en onze kennis van God en Zijn Woord
is beperkt. God is almachtig en groot en wij kennen slechts ten dele, maar
toch hopen en bidden we dat dit boek God de eer mag geven en dat het
vrouwen mag helpen al hun vreugde in Hem te vinden.
Geliefde zuster, je bent niet alleen. Samen mogen we elkaar aanmoedigen en mogen we schouder aan schouder staan voor wat waar, eerbaar,
rechtvaardig, rein, lieflijk en welluidend is (Fil. 4:8). ‘Laten wij dan met
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volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof …’ (Hebr.
12:1-2). Hij is trouw!
Soli Deo Gloria,
Wilma Samyn-Oudshoorn
Marieke den Butter-Kommers
Ps. Mocht je het fijn vinden om als vrouw regelmatig bemoedigd te worden, kijk dan op www.facebook.com/100BVM, volg ons op Instagram via
@sieraadvoorgod of neem een kijkje op onze website:
www.sieraadvoorgod.org

Voor extra bezinning naar aanleiding van dit boek kun je een
gratis studiegids downloaden op onze website:

WWW.SIERAADVOORGOD.ORG/STUDIEGIDS
De studiegids (met bezinnings- en gespreksvragen) kan zowel
individueel als in een groep gebruikt worden.
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HOOFDSTUK 1

Maak mij een vrouw
van Uw Woord
Geloof niet alles wat je denkt. Je kunt jezelf niet vertrouwen wat de
waarheid betreft. Blijf in het Woord.
JERRY BRIDGES

H

et gebed ‘Maak mij een vrouw van Uw Woord’, is de rode draad die
door dit hele boek heenloopt. En omdat Gods Woord het belangrijkste is, willen we ons eerste hoofdstuk beginnen met dit thema. Wanneer
Gods Woord de juiste plek krijgt in ons leven, vallen alle andere dingen die
we in ons leven als vrouw tegenkomen op de juiste plaats.
Voor velen van ons is dit allemaal niet nieuw. Onze ouders brachten
ons naar een christelijke school, we gingen op zondag naar de kerk en als
je geluk had ook nog naar de zondagsschool. We gingen naar kinder- en
tienerclubs en zelfs naar catechisatie. Later gingen we naar een studentenvereniging en als we getrouwd waren misschien naar een bijbelkring of een
vereniging. En de Bijbel ging overal open. De verhalen kenden we op ons
duimpje en we wisten niet alleen de bijbelboeken achter elkaar op te noemen, maar zelfs de richters en de namen van de zonen van Jakob.
We zongen psalmen, gezangen en opwekkingsliederen. We zongen zittend in de kerkbank of staande met geheven handen. We hielden hier en
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daar onze stille tijd en we voedden ons met bijbelstudiemateriaal van mannen en vrouwen die veel van de Bijbel afweten. En toch herken je het misschien wel als we zeggen dat er onder die laag van degelijk bijbels onderwijs
een diepe laag van onwetendheid kan zitten.
Ik voelde dat, als iemand mij vroeg waar een bepaalde tekst in de Bijbel
stond. Ik kon wel een tekst hier of daar noemen, maar de context waarin
die tekst stond ontbrak vaak. Ik las de Bijbel in mijn stille tijd, maar als
je me later op de dag vroeg wat ik gelezen had, moest ik je het antwoord
schuldig blijven. Na het bijbellezen las ik vaak een dagboekje van mensen
die het allemaal zo mooi en duidelijk konden zeggen. Mensen die een diepe relatie met God leken te hebben en waar mijn geloofsleven schril bij
afstak. Ik had wel veel aan hun schrijfsels. Bidden vond ik moeilijk, want
het leek wel of, zodra ik mijn ogen gesloten had, mijn brein op volle toeren
begon te werken. Ineens vroeg ik me af wat we die avond zouden eten, of
welke kleur verf er mooi zou passen in de kamer. Soms dommelde ik gewoon in en realiseerde ik me even later weer met een schok dat ik aan het
bidden was. En dan las ik maar weer een gedichtje met een gebed voor kinderen dat op een klein kaartje boven aan mijn prikbord geprikt zat. Stille
tijd was er vaak, maar regelmatig ook niet.
Altijd waren er overigens ook wel goede excuses te bedenken waarom
er geen tijd was voor bijbellezen en waarom ik soms weken geen stille tijd
hield. ‘Ik ben vannacht zo veel wakker geweest.’ ‘Ik moet echt dit klusje
eerst even doen voordat ik rustig kan gaan zitten.’ ‘God zal zeker begrijpen
dat het nu even niet lukt.’ ‘We leven niet onder de wet, als het houden van
stille tijd een moeten wordt in plaats van een mogen, wordt het wel wettisch, en dat is natuurlijk niet de bedoeling.’ ‘Later als de kinderen groot
zijn … dan heb ik meer tijd om te lezen en te bidden.’

VOEDEN MET KRUIMELS
Ondertussen voedde ik mij wel. Ik voedde mij met het eten wat ik nog in
mijn zak had van vroeger. Mensen waren onder de indruk van mijn bijbelkennis. Ik ging elke week naar een vrouwenbijbelstudiegroep waar we een
boek bespraken van een vrouw die veel geschreven had over de Bijbel. Ze
kon het mooi zeggen allemaal. Ik voedde mij met nieuwe ideeën. Nieuwe
ideeën over bidden. Nieuwe ideeën over hoe Gods stem te verstaan en ik
luisterde met verbazing en verwondering naar vrouwen die vol overtuiging
vertelden dat God persoonlijk tot hen sprak. Ze vertelden hoe ze in hun
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stille tijd ‘bij Jezus op schoot zaten’ en dat Jezus hun verteld had wat ze die
ochtend aan moesten trekken. O, dat wilde ik ook wel. Zo dicht bij God
leven en op elk moment van de dag Zijn stem horen.
Maar ondertussen werd mijn bijbelkennis een beetje roestig. Ik vond
dat sommige bijbelverzen inderdaad wat ouderwets klonken … ‘Vrouwen,
wees uw mannen onderdanig’ klonk toch wel een beetje als onderdrukking
van vrouwen. Niet echt meer van deze tijd. En: ‘Daarom zal een man zijn
vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn maar één vlees. Dus, wat
God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.’ (Matth. 19:5-6)
Dat staat er natuurlijk wel zo, maar je moet wel heel voorzichtig zijn om
dit te zeggen. De vraag is ook: zijn die of die wel door God samengevoegd
en is het soms misschien niet beter om te scheiden dan om in een huwelijk
zonder liefde te blijven?
De bijbelstudieboeken die ik gebruikte waren geweldig. Zo mooi dat ik
zelfs de Bijbel bijna niet meer hoefde te gebruiken omdat alles wat er gezegd werd zo waar leek. En ja, luisterend bidden was iets waar ik nu heel
actief naar wilde streven. Wat is er mooier dan anderen te bemoedigen
met woorden die God persoonlijk tot je gesproken heeft? En zo voedde
ik mij met kruimels die van de tafel vielen waar anderen zich tegoed deden aan Gods Woord. Dat die kruimels weinig voedingswaarde hadden
en zelfs soms niet eens aangemerkt konden worden als voedsel … ging aan
mij voorbij.
Hoe het precies kwam weet ik niet. Genade is denk ik het juiste woord.
Ik ging me langzaam maar zeker steeds ongemakkelijker voelen. Net of
mijn ogen langzaamaan steeds meer opengingen. Of ik steeds meer ging
proeven wat ik eigenlijk aan het eten was. Het waren kleine dingen die
mij prikkelden. Een boek dat ik las over het huwelijk en over de rol van de
vrouw in het huwelijk. Geen zoete taal, maar taal in de trant van Titus 2.
Gods Woord wordt gelasterd als je je man niet liefhebt en niet onderdanig
aan hem bent.
Ik las in Maleachi 2 dat God echtscheiding haat. Ik las dat Jezus serieus is als Hij in Mattheus 19:6 zegt dat geen mens mag scheiden wat God
samengevoegd heeft. ‘Wie ben ik eigenlijk om zonde zo goed te praten’,
vroeg ik me af. Ik begon te zien dat het liefhebben van Gods wet en woorden essentieel is voor een leven met God. En dat niet alleen Psalm 119
vol staat over het liefhebben van Gods wet, maar dat ook in het Nieuwe
Testament het in acht nemen van Gods geboden een voorwaarde is voor
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het blijven in Gods liefde ( Joh. 15).
Ik begon te onderzoeken welke theologie ten grondslag lag aan bijbelstudiemateriaal van beroemde schrijfsters en ik kwam er tot mijn verbijstering achter dat welvaartsevangelie en progressief christendom diepe sporen
trokken in het materiaal dat ik gebruikte. Sommige bijbelleraressen konden zelfs aangemerkt worden als ‘dwaalleraars’.
En wat het luisteren naar Gods stem betreft … ik begon me steeds ongemakkelijker te voelen. Hoe weet je dat het echt God is Die tegen je spreekt
en niet je eigen gedachten, wensen, gevoelens en zelfs de vijand? vroeg ik
me af. In de Bijbel is toch alles te vinden wat nodig is voor een godvruchtig
leven? En God horen spreken buiten de Bijbel om zet toch de deur wagenwijd open voor gevaarlijke praktijken? Vormen van contemplatief bidden
gebaseerd op de mystieke katholieke traditie en oefeningen overgenomen
uit oosterse religies, yoga en de new age-cultus zijn hier zorgelijke voorbeelden van. ‘Bij Jezus op schoot zitten terwijl Hij met je praat’, en ‘God
je laten vertellen wat je ‘s ochtends aan moet trekken’, leken steeds meer de
heiligheid van God naar beneden te halen en ik vroeg me steeds meer af
waar dit soort dingen in de Bijbel te vinden waren.
Je vraagt je af: hoe komt het zover? Je bent opgegroeid met de Bijbel
en je ziet de Bijbel toch wel als het belangrijkste boek. Je hebt veel met de
Bijbel. Hoe komt het dan dat je toch zover kunt afstaan van wat er echt in
de Bijbel staat? Ik denk dat het als volgt samen te vatten is: bijbels analfabetisme en een falen om God te zien zoals Hij daadwerkelijk is.

BIJBELS ANALFABETISME
In haar boek Thuis in het Woord2 benadrukt Jen Wilkin het grote belang
van bijbelse geletterdheid. Wanneer we een tekort hebben aan bijbelse
geletterdheid zijn we eigenlijk een beetje bijbels analfabeet. Bijbels analfabetisme ontstaat beetje bij beetje wanneer we de Bijbel niet helemaal
lezen. Wanneer we teren op dingen die we vroeger geleerd hebben. Het
ontstaat wanneer we andere materialen boven de Bijbel zetten en anderen
voor ons het moeilijke werk van bijbelstudie laten doen. Bijbels analfabetisme ontstaat wanneer we niet dagelijks het Woord van God lezen; wanneer we genoegen nemen met een perfecte instagramwaardige bijbeltekst
en alle moeilijke teksten links laten liggen.
2

Thuis in het Woord. Met je hoofd en je hart de Bijbel bestuderen, Heerenveen: Groen, 2020.
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En de gevolgen zijn levensgroot. Want wanneer wij als vrouwen steeds
meer bijbels analfabeet worden, dan heeft dat niet alleen effect op onszelf,
maar ook op onze man, onze kinderen en allen om ons heen, ja zelfs op de
hele samenleving. Want als de waarheid uit Gods hele Woord niet meer
gelezen, geloofd en onderwezen wordt, duurt het niet lang of we steunen
op onze eigen inzichten en gevoelens, of op populaire zienswijzen uit allerlei tijdschriften en boeken die dagelijks van de pers rollen.
De Bijbel is het Woord van God. ‘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’ (Hebr. 4:12).
Staan we er weleens bij stil dat de woorden in de Bijbel in je hand warme woorden uit de mond van God zijn? Dat het levende en krachtige
woorden zijn, dat het water en voedsel is en een licht op je pad? Is het
niet een groot wonder dat God Zich op deze manier aan ons openbaart?
Hij spreekt door de Bijbel heen. We hebben geen nieuwe openbaringen
of inzichten nodig. Alles wat we nodig hebben is in de Bijbel te vinden.
Ik moet denken aan een citaat van Justin Peters. ‘Wil je God tot je horen
spreken, lees dan je Bijbel. Wil je dat God hardop tot je spreekt, lees dan
de Bijbel hardop.’
Om vanuit het Woord van God te leven, is het nodig dat we ons verdiepen in de Bijbel. Dat is namelijk de enige manier waarop we staande kunnen blijven in de waarheid en een heilig leven kunnen leiden, want Gods
Woord is de waarheid ( Joh. 17:17). De Bijbel helpt ons om niet aan de
wereld gelijkvormig te worden, maar om innerlijk veranderd te worden
door de vernieuwing van onze gezindheid, om te kunnen onderscheiden
wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is (Rom. 12:2).
Waarheid kennen is cruciaal. Wanneer we willen weten wat waar is,
moeten we de waarheid bestuderen. Dan alleen kunnen we de leugens om
ons heen zien voor wat ze zijn. Men zegt weleens dat je, om valse bankbiljetten van echte te kunnen onderscheiden, je moet verdiepen in hoe het
echte biljet eruitziet. Je hoeft niet alle valse biljetten gezien te hebben om
waarheid van leugen te kunnen onderscheiden. Nee, je moet het echte
biljet zo goed kennen, dat je de valse biljetten in één oogopslag eruit kunt
halen. Zo is het ook met de Bijbel. We moeten de Bijbel zo goed kennen
dat we de leugens in wat er om ons heen gezegd en geschreven wordt er
meteen uit kunnen halen.
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God zien voor Wie Hij is
Het is van cruciaal belang dat we de hele Bijbel lezen. Niet zo hier en daar
een stukje. Niet alleen de teksten die je bemoedigen, maar ook de teksten
die je je zonden laten zien. Niet alleen de teksten die je een warm gevoel
geven, maar ook teksten waar je op het eerste gezicht niks uithaalt.
We moeten de verhalen lezen uit het Oude Testament, omdat de God
van het Oude Testament Dezelfde is als Die in het Nieuwe Testament en
Hij is nu nog steeds Dezelfde. Wanneer we ons toeleggen op het lezen van
de hele Bijbel, worden we gevormd door de reis van Israël door de woestijn
en door de klaagliederen van Jeremia in het Oude Testament. Worden we
veranderd door de evangeliën en door de brieven van Paulus in het Nieuwe
Testament. Het lezen van de hele Bijbel richt onze blik op God in plaats
van op onze eigen emoties. En God zien voor Wie Hij is, is zo belangrijk.
Hij is zo veel meer dan een liefdevolle Vader. Hij is oneindig groot, altijd
goed en onpeilbaar wijs. Hij is vol goedertierenheid en alle waarheid is
in Hem te vinden. Hij haat alle zonde, groot en klein. Hij is geweldig in
kracht en Zijn inzicht is onmetelijk. Hij is soeverein en Zijn Koninkrijk
houdt voor eeuwig stand. Hij is lankmoedig, vol van barmhartigheid en
met innerlijke ontferming over ons bewogen. Wanneer we onszelf zien in
dat perspectief dan kunnen we ons alleen maar diep verwonderen dat God
naar ons om wilde zien en gaan we op een andere manier de Bijbel lezen.
Met dankbaarheid en nederigheid. In haar boek zegt Jen Wilkin dat we
vaak naar de Bijbel toe gaan met de gedachte: Wat kan ik eruit halen, in
plaats van: Wat zegt de Bijbel in dit gedeelte over Wie God is? Alleen als
we zien Wie God is, zullen we onszelf in het juiste licht zien en komen wij
en onze emoties in een goed perspectief.
Door het lezen van de hele Bijbel leren we God beter kennen, en hoe
meer we God kennen, hoe meer we van Hem zullen houden.

WE HEBBEN DE BIJBEL NODIG (EN EEN PLAN)
We hebben Gods Woord nodig. We hebben het meer nodig dan voedsel. Door het Woord worden we gesterkt, getroost en vermaand. Door het
Woord zullen we Gods wil leren kennen en zullen we waarheid van leugen onderscheiden. Door het Woord worden we gesterkt voor elk goed
werk. ‘Elk goed werk’ betekent al ons werk dat we de hele dag door doen.

lezzen
le
zen
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ven

Uitgeverij Groen reikt je de helpende hand in de vele vragen en uitdagingen
die in deze tijd op christenen afkomen. Onze boeken gaan in de eerste plaats
over God en Zijn Woord – dat is het fundament van ons leven. In de Bijbel lezen
we over Wie God is, leren we over wie we zelf zijn, maar ook hoe we ons
leven (in deze tijd en cultuur) mogen en kunnen leven.
Wij bieden een breed scala aan boeken, bijvoorbeeld boeken
die jouw persoonlijke geestelijke leven helpen verdiepen,
boeken die je meer leren over God en Zijn Woord, boeken
die je toerusten om keuzes te maken in je leven rond
werk, gezin/familie en kerk. Voor elk moment en voor
iedere persoon is er wel een boek dat waarde biedt!

olg ons ook online
Uitgeverijgroen.nl

Voor ons hele assortiment aan boeken
en inkijkjes en blogs

B Facebook.com/uitgeverijgroen

Voor tips, blogs, vragen en
opbouwende boeken en auteurs

V Instagram.com/uitgeverijgroen
Voor tips, blogs, vragen en

opbouwende boeken en auteurs

ij horen graag jouw mening

bijbelstudie
dagboeken
theologie
vrouwenboeken
meditatieve
boeken
praktische
boeken

Dit kun je doen in drie stappen:
1

Zoek dit boek op uitgeverijgroen.nl;

2

Klik op reviews en schrijf een review;
Vergeet niet om ook de waardering () te gebruiken.

3

Bedankt en tot ziens op onze socials!

