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Inleiding

God heeft ‘op velerlei wijzen tot ons gesproken’ (Heb 
1,1). Hij spreekt tot ons doorheen de wonderen van 

de schepping - want Hij schiep de wereld door zijn Eeuwig 
Woord (Joh 1,3). Hij spreekt tot ons door middel van de 
christelijke neerslag van de geschiedenis van schepping en 
verlossing, zoals we die vinden in de Bijbel; in de boeken 
van de Wet en Profeten, in de evangeliën en in de geschrif-
ten van en over de apostelen. Deze verschillende vormen 
van Gods spreken worden een volmaakte harmonie in de 
persoon van het Mensgeworden Woord, Jezus Christus. 

In Jezus heeft God zich volledig uitgesproken. 
Maar ook dan gebruikte God woorden om tot ons 
te spreken. Jezus sprak, preekte, gaf raad, onder-
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het Woord van God, vervat in de woorden van man-
nen, vrouwen en kinderen. 
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een Persoon: het ‘Woord van God is levend en krach-
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manipuleren of verdraaien naargelang onze grillen. 
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vreeswekkende macht over de elementen en over 
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dan het Woord van God in het spreken van God zelf. 


