
Preek van 18 juli 2010 broeder A. Haverkamp  

Titel: Het Woord van God is als honing! 

Wanneer je zondags naar de gemeente gaat neem je mee … ….   Gods Woord. 

Opgaan naar het Woord van God!  

Voorwaarts christenstrijders, wapenrusting aan: het zwaard des Geestes is het 

Woord van God. Het Woord moet je in je hand hebben om te controleren wat de 

spreker zegt. 

Lezen: Psalm 119: vers 97 t/m 105 

Speciaal vers 103; hoe aangenaam/zoet is Uw Woord. 

Psalm 119 is Gods Gouden Apotheek! 

Je doet er verstandig aan deze Psalm een paar keer te hebben gelezen. 

Psalm 119 bestaat uit 22 coupletten en aan het begin van een nieuw couplet staat 1 

van de 22 Hebreeuwse letters van het alfabet. Dit alfabet bevat geen klinkers. 

Elk van de 22 coupletten heeft 8 regels = 176 regels/verzen 

In elke regel van deze Psalm wordt het Woord van God genoemd: 

Uw wet , Uw geboden, Uw getuigenissen, Uw bevelen, Uw verordeningen enz.  

• Het Woord van God is de Wet 

• Geboden: het Woord van God 

• Getuigenissen: het Woord van God 

• Bevelen: het Woord van God 

• Verordeningen: het Woord van God 

Het eerst woord van dit vers is hoe en in het Hebreeuw is het een kreet 

Kijk nou eens!  Kijk nou eens meer dan zoet = zoeter, nog beter dan deze honing is 
het Woord van God voor je mond! 

Veel honing eten (veel in Gods Woord lezen) dan wordt je nooit een zuurpruim!  

Elk vers heeft 2 regels/gedeelten en in de 2e regel wordt de 1e regel bevestigd 

Psalm 119 vers 107: HEERE maak mij levend overeenkomstig Uw Woord: 



God wil betrokken zijn bij jouw leven! Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een 

licht op mijn pad. Psalm 119 vers 105. 

Wat zegt Gods Woord over honing? Het heeft te maken met gezondheid. 

Als ik het Woord open verspreidt het licht. Geniet u ook zo van het Woord van 

God?  

Als kind leer je het versje:  Lees je Bijbel bidt elke opdat je ………….  groeien mag! 

In Jeremia 15 vers 16 staat: zo vaak ik Uw woorden las, at ik ze op! Het is voedsel 

voor je ziel. In de samenkomst is Uw naam over mij uitgeroepen! Daar ga je van 

stralen! Als je uit de samenkomst naar huis loopt dan zullen mensen vragen hoe het 

komt dat je zo straalt. Dan kan je zeggen dat je zo lekker gegeten hebt, want als 

het Woord van God eet dan wordt het één met je! Als je elke zondag het Heilig 

Avondmaal gebruikt, krijgt dat uitwerking in je leven. Het Woord geeft diepe 

vrede, door genade een kind van God.  

Er is een gezegde: een dag niet gelachen, een dag niet geleefd 

Maar een dag niet gelezen in het Woord van God, dan leef je niet. 

Het Woord van God is ook Gods Journaal: het geeft inzicht in deze tijd, ook over 

diepe weg die Gods oogappel Israel heeft te gaan. 

Zoet is in het Grieks glyko 

Zoete nieuwe wijn is gleukos. In deze woorden zit het woord glucose, een woord uit 

de medische wereld. Als iemand (diabetes patiënt) suikertekort heeft kan hij 

wegvallen. Heeft dan suiker nodig. Dat is leven!! Hij knapt weer op!! 

Het Woord van God is voedsel voor je ziel en honing geeft kracht. 

Lees in 1 Samuel 14 de verzen 25, 26 en 27; daar is Gods volk weer in oorlog met de 

Filistijnen en dat is vandaag de dag niet anders. Daar staat: we eten niet eerder 

dan dat de vijand verslagen is. Het leger kreeg als het ware een hongerklap en dan 

word je slap. Er kunnen Filistijnen in je leven zijn die zijn er altijd op uit om het 

Woord weg te roven uit je leven. 

In de eindtijd komen er mensen de Gemeente in die woorden spreken om je gehoor 

te strelen, de lachers op de hand te krijgen want als je te radicaal bent is dat niet 

fijn. 



In onze tijd is het een groot probleem dat alles moet kunnen want de Here Jezus 

heeft ons toch het liefdegebod gegeven? Maar dan niet buiten de waarheid van 

God om! Beslist geen zoete koek brengen!! 

De Heer vraagt wat heeft Mijn Woord met je gedaan, heeft het gezag gekregen in 

je persoonlijke leven? Niet wat heeft het woord van Ab de Jongh of Aart 

Haverkamp je gedaan? 

Samuel moest leren: Spreek Heer, Uw knecht hoort. 

In deze eindtijd zijn er 2 woorden omgedraaid en zegt men: Hoor Heer uw knecht 

spreekt.  

Het Woord van God wordt ook wel vergeleken met de zuivere onvervalste melk. 

Lees maar in 1 Petrus 2 vers 1,2 en 3! 

Wat ga je proeven als je het Woord van God, de zuivere melk van het Woord 

hoort? Om te weten wat zuiver is moet je het onderzoeken. Dan moet je de 

Bijbelstudies en bidstonden bezoeken. 

Eet en drink …………. voedsel voor je ziel. 

Psalm 34 vers 9: smaakt en ziet dat de HEERE goed is, is een bruikbare tekst. 

Als je echt wilt afvallen dan moet je de dingen in je leven afleggen die niet passen 

in het leven van een kind van God! Het Woord van God moet u smaken, eten, drinken 

en tot je nemen want dan ontdek je dat de HEERE goed is!  

SMAKELIJK ETEN!! 

 

 

 

 


