
 
 

 
 

 

het woord van de week 
 

 
                          Johannes 3:16 

 
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 
Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Sinds zaterdagavond 6 maart presenteert Jack Spijkerman op Rtl4 

weer het programma WAT VINDT NEDERLAND. Best een aardig programma. 
Twee tegen elkaar strijdende teams moeten ondermeer het hoogste percentage 
raden op een aan ‘de Nederlander’ voorgelegde vraag. Wie het dichtst bij het 
goede percentage uitkomt, wint punten. In de eerste uitzending van dit seizoen 
was één van de vragen van onderzoek onder ‘de Nederlanders’: wat geloof je 
eerder, de roddelbladen of de bijbel. Een kleine meerderheid -  51% - koos voor 
de bijbel. Jack zou Jack niet zijn, als hij zich bij deze vraag niet denigrerend 
over de bijbel zou uitlaten, en dus was dat raak! Hoewel, raak? De bijbel een 
sprookjesboek met verhalen die sowieso geen werkelijkheidsgehalte hebben?   
 
Tot een dergelijke conclusie kun je eigenlijk alleen maar komen, als je 
simpelweg concreet historische gegevens negeert, en dat vanuit wellicht een 
aversie tegen het geloof. In dat geval ben je feitelijk dom.  
Neem een tekst als Johannes 3:16. Wie naar de geschiedenis kijkt, kan niet 
anders dan vaststellen dat dit vers in Jezus Christus historisch is bewaarheid. 
Jezus Christus is als Gods Zoon in de geschiedenis gekruisigd, gestorven, 
begraven en opgestaan vanuit de liefde van God voor de wereld. Als je dat dus 
onder de noemer ‘ongeloofwaardig’ of ‘sprookje’ plaatst, ben je dom. Erger is, 
omdat het een bewijsbaar geworden Woord is gebleken, dat je bij ontkenning 
uiteindelijk niets minder dan het eeuwige leven misloopt.  
 
Hoe treurig dat zoveel Nederlanders op weg zijn verloren te gaan, tenminste 
49%. Hoe groot de noodzaak om het van de daken te schreeuwen: KIJK UIT! ER 
IS NOG EEN WEG TOT GOD TERUG! Wie kiest o verdwaasde voor het leven de 
dood! Besef, dat God de wereld nog liefheeft! Maar er komt een einde aan de 
genadetijd.  
Wie de bijbel leest op wat ze zegt van en over de eindtijd, kan alleen maar - op 
grond van het vergelijken van de daar genoemde tekenen van de tijd met wat 
zich in onze tijd afspeelt – vaststellen, dat ook daarin Gods Woord waarheid is. 
Zelfs in het ontkennen van ramptekenen als aardbevingen etc. wordt het Woord 
bevestigd: en zij bekeerden zich niet…   
 
Nee Jack, en de rest van de 49%, jullie hebben het mis en ten diepste weet je 
dat! Hoe opmerkelijk was één uitspraak van de geïnterviewde Nederlanders, 
een mevrouw, en waarschijnlijk omdat zij de spijker op de kop sloeg werd dáár 
niet op ingegaan: op de vraag 'wat geloof je eerder, de roddelbladen of de 
bijbel' antwoordde zij 'Ik denk dat de mensen meer behoefte hebben aan een 
goed verhaal, dan aan de waarheid…' 
Neem dan de waarheid ter harte dat het Goede Vrijdag en Pasen is geweest 
vanuit de liefde van God voor jou! Geloof de geschiedenis! 
 


