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1. Onze wapenkamer

Wapenkamer is de Bijbel
We zullen beginnen met onze wapenkamer. Voor mij is die 
wapenkamer, en ik hoop voor ieder van u, in elk geval: 
de Bijbel. Voor ons is de Heilige Schrift als ‘Davids toren, 
die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar duizend 
rondassen aan hangen, altemaal zijnde schilden der helden.’3

Als we wapens nodig hebben, moeten we híér zijn, en hier 
alleen. Of we nu het zwaard zoeken om aan te vallen of het 
schild ter verdediging, we moeten het vinden in het Boek 
dat ons inspireert. Anderen kunnen andere voorraadkamers 
hebben, maar ik zeg gelijk dat ik die niet heb. Ik heb niets 
anders om over te preken, als ik met [het preken uit] dit Boek 
klaar zou zijn. Inderdaad, ik zou helemaal niet meer willen 
preken, als ik niet verder mag uitleggen wat ik op deze blad-
zijden [van de Bijbel] vind. Waar zou ik anders over moeten 
preken? Broeders, de waarheid van God is de enige schat 
waar we naar zoeken en de Schrift het enige veld waarin we 
daarnaar graven.

Bijbel bevat alles
We hebben niets méér nodig dan dat wat God genoeg vond om ons 
te openbaren. Bepaalde dwalende geesten hebben geen rust 
tot hun dood. Ze hunkeren naar iets, waarvan ik denk dat 

3.   Hoogl. 4:4.
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ze het nooit zullen vinden, niet in de hemel boven noch op 
de aarde hier beneden, noch in de wateren onder de aarde, 
zolang ze bij hun huidige mening blijven. Ze hebben nooit 
rust, omdat ze niet van een onfeilbare openbaring willen weten. 
Vandaar dat ze gedoemd zijn te dwalen voor tijd en eeuwig-
heid en geen blijvende stad vinden.
Voor een korte tijd stralen ze alsof ze tevreden zijn met hun 
nieuwste speelgoed; maar over een paar maanden vinden ze 
het leuk om al die dingetjes in stukken te breken, die ze vroe-
ger met zorg bereidden en waar ze met vreugde mee pronk-
ten. Ze klimmen een heuvel alleen op om er weer vanaf te 
komen. Ze zeggen inderdaad, dat het streven naar waarheid 
beter is dan de waarheid zelf. Ze houden meer van vissen 
dan van vis; dat kan heel goed kloppen, want hun vissen zijn 
heel klein en vol graten. Deze mensen zijn even goed in het 
vernietigen van hun eigen theorieën als sommige armen in 
het verscheuren van hun kleren. Ze beginnen steeds opnieuw, 
talloze malen. Hun huis heeft altijd een uitgegraven funda-
ment. Ze zouden goed moeten zijn in beginnen; want zolang 
wij ze kennen zijn ze altijd bezig met beginnen. Ze zijn als iets 
wat wegrolt voor een wervelwind of ‘als een voortgedreven 
zee, want die kan niet rusten, en haar wateren werpen slijk 
en modder op.’4 Hoewel hun wolk niet die wolk is die de 
Goddelijke aanwezigheid liet zien5, toch gaat [de wolk] altijd 
voor hen uit. Hun tenten zijn nauwelijks opgezet of het is 

4.   Jes. 57:20.
5.   De Shechina.
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weer tijd om de pinnen los te trekken. Ze zoeken zelfs niet 
naar zekerheid. Hun hemel ligt in het mijden van elke vas-
te waarheid en ze volgen ieder speculatief dwaallicht. Ze 
blijven altijd leren, maar komen ‘nooit tot kennis van de  
waarheid’6.
Maar wij werpen het anker uit in de haven van het Woord 
van God. Daarin ligt onze vrede, onze kracht, ons leven, 
onze drijfveer, onze hoop, ons geluk. Gods Woord is ons 
einddoel. Hier hebben we het. Ons verstand roept: ‘Ik heb 
het gevonden.’ Ons geweten verzekert ons dat hier de waar-
heid [in] is. En ons hart vindt hier de steun waaraan al haar 
genegenheid zich kan vastklampen. En daaruit komt onze 
tevredenheid voort.

Niets kan Gods Woord aanvullen
Als de openbaring van God niet genoeg was voor ons geloof, wat 
zouden we eraan toe kunnen voegen? Wie kan deze vraag beant-
woorden? Wat zou iemand willen toevoegen aan het Hei-
lig Woord? Een kort ogenblik nadenken zou ons er al toe 
brengen de meest aantrekkelijke woorden van mensen te 
bespotten als iemand zou voorstellen ze aan Gods Woord 
toe te voegen. 
Het resultaat zou dan niet van één stuk stof zijn. Zou u vod-
den toevoegen aan een koninklijk gewaad? Zou u straatvuil 
in de schatkist van de koning willen stapelen? Zou u de 

6.   2 Tim. 3:9.
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kiezelsteentjes van de kust aan de diamanten van Golcanda7 
willen toevoegen? 
Alles wat ons meer wordt voorgezet dan Gods Woord om te 
geloven en te preken als het leven voor de mens, schijnt ons 
volkomen absurd te zijn. 
Toch staan we tegenover een generatie mensen die steeds 
weer een nieuwe, motiverende kracht wil ontdekken, een 
generatie die een nieuw Evangelie voor haar kerken wil vin-
den. De deken van hun bed schijnt niet lang genoeg te zijn, 
en ze zouden een el of twee geweven stof8 van het unitarisme9 
willen lenen, van de agnostici10 of zelfs van de atheïsten11. 
Het is waar, als er enige geestelijke kracht of hemelse kracht 
zou zijn gevonden krachtiger dan in dit Boek, ik denk dat 
we dan wel zonder [de Bijbel] zouden kunnen. Inderdaad, 
maar dit is zo’n schijnvertoning, dat we zonder beter af zijn. 
De Schriften zijn in hun eigen omgeving zoals God in het 
universum is: algenoegzaam. In de Bijbel is al het licht en al 
de kracht geopenbaard die de geest van de mens in geestelijke 
zaken kan nodig hebben.

 7.   De Golconda-diamanten komen uit een gebied in India waar verschil-
lende van de beroemdste en duurste diamanten zijn gevonden.

 8.  Oorspronkelijk: linsey-woolsey: tieretein (weefsel van wol en linnen).
 9.  Stroming die de goddelijke drie-eenheid of triniteit verwerpt en Christus 

niet als goddelijk beschouwt.
10. Mensen die het bestaan van God ontkennen noch bevestigen.
11. Mensen die het bestaan van God/een god ontkennen.


