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À Brakel over: Het Woord van God 

Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 
  

We luisteren en lezen in het Bijbelrooster over het onderwijs dat 
à Brakel ons geeft over het Woord van God. À Brakel komt elke 
dag met een vraag naar jou toe. Hij vraagt: Voor wie is het 
Woord van God nodig? Hij geeft zelf het antwoord wat je maar 
moet onderstrepen. 
 
À Brakel zegt: Iedereen heeft het Woord van God nodig tot 
geloof en bekering. Zonder Gods Woord komt niemand tot het 
zaligmakend geloof. Om meer van het geloof te leren is Gods 
Woord ook nodig, samen met de Heilige Geest. À Brakel schrijft 
een mooi voorbeeld. Hij schrijft: “Gods Woord is een stroompje 
waaruit een schaapje drinkt en een zee waarin een olifant 
verzinkt”. Hij bedoelt als je weinig uit de Bijbel weet heb je 
onderwijs nodig, maar ook als de Heere je meer geleerd heeft 
over de weg van de zaligheid, kun je Gods Woord niet missen. 
Dus… maak altijd gebruik van Gods Woord! 
 
 
4 oktober Gods Woord in huis 
Lezen:  Deuteronomium 6:1-12 
Zingen: Psalm 25:6 

À Brakel zegt dat Gods Woord belangrijk is in het gezinsleven. In de opvoeding van de 
kinderen gaat het Woord voorop!  

➢ Bespreek dit voor de situatie van nu, in onze tijd. 
 
5 oktober Gods Woord voor de koning 
Lezen:  Deuteronomium 17:14-20 
Zingen: Psalm 72:1 

À Brakel schrijft dat ook de koningen moeten regeren naar Gods Woord.  
➢ Noem dingen die koningen moeten doen om te regeren naar Gods Woord in onze tijd. 

 
6 oktober Gods Woord voor de ‘gewone man’ 
Lezen:  1 Thessalonicenzen 5:12-28 
Zingen: Psalm 113:4 

À Brakel zegt: Ook voor de ‘gewone man’ is Gods Woord. Als mensen niet kunnen lezen 
moeten we hen voorlezen.  

➢ Lees jij weleens voor aan mensen die het zelf niet (meer) kunnen? Noem voorbeelden. 
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7 oktober Onderzoek Gods Woord 
Lezen:  Johannes 5:36-47 
Zingen: Psalm 56:5 

À Brakel raadt mensen aan Gods Woord te lezen en daarbij ook stukken uit het hoofd te 
leren.  

➢ Waarom is het ook nu nog belangrijk om stukken uit de Bijbel uit het hoofd te leren? 
 
8 oktober Let op dat Woord 
Lezen:  2 Petrus 1:12-21 
Zingen: Psalm 12:6 

À Brakel zegt hierover: Gods Woord is vast en waar! Onderzoek het Woord steeds. 
➢ Wie wordt er in vers 19 met de Morgenster bedoeld, die zoveel licht geeft? 

 
9 oktober Overdenk Gods Woord 
Lezen:  Psalm 1 
Zingen: Psalm 1:1 

À  Brakel zegt dat degenen die Gods Woord lezen en er over nadenken geprezen en door 
God gezegend worden. 

➢ Besteed jij ook veel tijd aan het lezen en overdenken van Gods Woord? (vers 2) 
➢ Waarom wel/niet? 

 
10 oktober Gods Woord is nodig 
Lezen:  Romeinen 10:10-21 
Zingen: Psalm 42:1 

À Brakel spreekt bij dit Bijbelgedeelte over de kleinen en de geoefenden in de genade.  
➢ Begrijp jij die uitdrukking?  

Voor beiden is het Woord nodig. Hij vergelijkt de Bijbel als een stroom om uit te drinken.  
➢ Hoe kun je drinken uit Gods Woord? Noem voorbeelden. 

 

11 oktober Gods Woord je Gids 
Lezen:  Jesaja 8:11-22 
Zingen: Psalm 119:53 

À Brakel schrijft: Gods Woord is een regel om naar te leven (vers 20). 
➢ Wat kun je vertellen over het Woord van God als een Gids voor je leven, nu? 

 
12 oktober Dank God voor Zijn Woord 
Lezen:  Psalm 19 
Zingen: Psalm 19:5 

➢ Waarom zou à Brakel ons adviseren om blij te zijn als we in Gods Woord lezen? 
➢ Wat zijn jouw gedachten als je Gods Woord in je handen hebt en er in leest? 

 
13 oktober Gods Woord geeft vreugde 
Lezen:  Psalm 119:9-16 
Zingen: Psalm 119:5 

➢ Welke vreugde bedoelt à Brakel als hij zegt: Lees Psalm 119:9-16? 
➢ Wat kun jij er mee doen? 
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14 oktober Loof God voor Zijn Woord 
Lezen:  Psalm 119:57-64 
Zingen: Psalm 119:28 

➢ Zoek teksten op uit het aangegeven Bijbelgedeelte die à Brakel bedoeld heeft als hij 
schreef over het loven van God over Zijn Woord. 

➢ Welke gebed om onderwijs zit er voor jou in deze verzen? 
 
15 oktober Maak altijd gebruik van Gods Woord 
Lezen:  Psalm 147:11-20 
Zingen: Psalm 147:6 

À Brakel schrijft dat je altijd gebruik moet maken van Gods Woord. 
➢ Waar denkt hij aan als hij Psalm 147:11-20 leest? 
➢ Waar denk jij aan? 

 
16 oktober Lees en vergelijk Gods Woord 
Lezen:  Handelingen 17:10-15 
Zingen: Psalm 119:80 
Bijbellezen wordt goedgekeurd, schrijft Brakel.  

➢ Lees je dat ook in het Bijbelgedeelte voor vandaag? 
➢ Wat doen deze mensen? 
➢ Wat doe jij aan Schriftonderzoek? 

 
17 oktober Blijf in Gods Woord 
Lezen:  Johannes 8:30-41 
Zingen: Psalm 119:17 

➢ Hoe kun je in Gods Woord blijven? 
➢ Wat zegt de Heere Jezus hiervan in Johannes 8:31,32? 
➢ Van Wie heb je hiervoor onderwijs nodig? (Zing er maar van) 

 


