
 
 

 
                                                      Hebreeën 4:12  

 

het woord van de week 
 

 

Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig 
tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen-scheidt 

ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en 
gedachten des harten.  

 
De bekende Engelse prediker en arts Martin Lloyd-Jones ging er vanuit dat wanneer 
het Woord van God gebracht werd, dit Woord een helende kracht bezat. Wordt dit 
niet in en door de gegeven tekstverzen bevestigd? De schrijver van de Hebreeënbrief 
dicht hier het Woord immers nogal wat toe. Het is levend, krachtig en scherp. Wat 
het scherp betreft, zelfs scherper dan welk tweesnijdend zwaard ook. Een 
tweesnijdend zwaard duidt er op dat het aan alle kanten treft. Er wordt in de Bijbel 
slechts enkele keren over een tweesnijdend zwaard gesproken, ondermeer in het 
laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring. We zien dit zwaard dan verbonden 
met de persoon van de Verheerlijkte Christus, terwijl het heet, dat het uit zijn mond 
komt (Openb. 1:16) en er nadrukkelijk gesteld wordt, dat Hij dat zwaard heeft (Openb. 
2:12). Zwaard en Woord worden zo synoniem, vallen tenminste samen, en worden 
gekoppeld aan de Zoon van God, Jezus Christus. Johannes laat in zijn evangelie 
weten dat Jezus zelf het Woord is, daarbij nadrukkelijk verwijzend naar het begin, het 
in den beginne (Joh. 1:1-18). Vanuit ondermeer dit gedeelte wordt duidelijk dat 
Woord en schepping bij elkaar horen: het geschapene is uit en door het Woord tot 
stand gekomen (Ps. 33:9). Het opmerkelijke in het Hebreeuws is, dat in éénzelfde 
begrip woord en daad samenvallen: dabar. Nog opmerkelijker is, dat Woord en adem 
bij elkaar horen. Zo zegt de psalmist: Door het woord des HEREN zijn de hemelen 
gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer (ps. 33:6).  Kortom, het Woord is 
inderdaad levend en krachtig en… scherp. In en door het Woord ontmoet de mens 
God, en dat in zijn Zoon Jezus Christus. 
 
Een dergelijke ontmoeting, hoe en wanneer en in welke omstandigheid ook, blijft 
nooit zonder gevolgen. Het brengt iets te weeg. Het Woord dringt allereerst door, en 
wel zo diep, dat het scheidt - vanéénscheidt. Wat scheidt het vaneen? Ziel en geest 
en gewrichten en merg. Hier wordt het Bijbels mens-beeld geraakt: lichaam, geest en 
ziel. Hoewel ziel en geest hier specifiek worden genoemd, zou de veronderstelling te 
rechtvaardigen zijn dat gewrichten en merg het lichamelijke aspect van de Bijbelse 
driedeling raakt. Het accent ligt door het specifiek noemen van ziel en geest op deze 
beide aspecten. Ziel (psuchè) staat voor wat wij wel het Ik noemen (het zelf) en geest 
(pneuma) staat voor het contact punt met God, zijn ‘levensadem’. Het Woord doet 
vervolgens nog iets… het schift. De Griekse grondtekst gebruikt hierbij een 
opmerkelijk begrip: kritikos. Wij kennen dat van het woord criticus. Om kort te gaan: 
de diepste diepten van de mens komen in de ontmoeting met Jezus Christus, het 
Woord, aan het licht. De mens wordt met zichzelf, zijn diepste zijn geconfronteerd en 
dat kan ook in een omstandigheid zijn die onder de noemer probleem is samen te 
vatten, al of niet voorzien van psychisch. In het laatste geval duidt het op de ziel. 
Meestentijds is er in dergelijke omstandigheden iets direct of indirect aan de hand 
op geestelijk terrein. Het is dan niet een kwestie van zelfrealisatie middels de weg 
van een subtiel gevoelde verschuiving in het/een ervaren gevoel waardoor het IK 
sterker wordt (zo volgens de focustherapie), maar tijd voor een felt shift van een 
totaal andere orde: een geestelijke verschuiving van ziel naar geest - een bewuste 
keuze - het Ik van de troon. Gevolg? Leven zoals van Gods Woord te verwachten, 
heling tot de mens zoals door Hem, de Verheerlijkte Christus, bedoeld. 

 


