
Gods Woord geldt in alle culturen 

 

 

Volgens de Bijbel blijft het Woord van de Heer eeuwig bestaan. In 1 Petrus 1:24-25 lezen we: De mens 

is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af, maar 

het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.’ Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. 

 

Op het zendingsveld, zowel in Afrika als in Zuid-Amerika, heb ik vaak gebruik moeten maken van vertalers 

als ik daar het Woord van God mocht uitleggen. Regelmatig kwam ik tot de ontdekking dat sommige woorden 

moeilijk te vertalen waren. Soms lukte de vertaling nog wel, maar bleek in de verdere gesprekken dat de 

interpretatie van bepaalde woorden kon leiden tot grote verschillen. Ook over de begrippen goed en kwaad 

werd in bepaalde culturen anders gedacht dan bij ons. 

 

De Heilige Geest 

Daarom is de eerste Pinksterdag zo uitzonderlijk, toen honderdtwintig mensen werden vervuld met de Heilige 

Geest en alle bezoekers uit de Joodse diaspora die op dat moment in Jeruzalem waren, hen hoorden spreken 

in hun moedertaal. Ineens werden de verschillen tussen talen, culturen en tradities doorbroken. De taal van 

de Geest bracht mensen bijeen. 

 

God beperkt zich niet tot een bepaalde cultuur, maar werkt overal. In alle culturen komen mensen tot geloof. 

De bekering van een mens is het grootste wonder dat er bestaat. Ook goddelijke genezing is zo’n wonder 

van God, en Hij raakt overal ter wereld mensen aan die in geloof naar Hem opzien. Alles wat van God komt 

staat boven alle culturen! 

 

Ook het huwelijk is daarvan een voorbeeld. God stelde het huwelijk al in voor de zondeval en het huwelijk 

staat daarmee boven alle culturen. Ondanks de onderwaardering in westerse landen vind je het huwelijk in 

alle culturen. 

 

Er is hoop 

Dezelfde Petrus die zegt dat het Woord van de Heer eeuwig blijft bestaan, zegt ook: Geprezen zij de God 

en Vader van onze Heer Jezus Christus: in Zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren 

doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop (1 

Petrus 1:3). Die hoop is ook dat wij niet blijven zien op regels die horen bij culturen, maar dat wij in de eerste 

plaats hemelburgers willen worden. Samen bezig zijn met de toekomst en minder met het verleden. 

 

Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten 

van God (Efeziërs 3:19). 

 

Ook in Nederland hebben we te maken met verschillende talen, culturen en opvattingen. Integratie is daarbij 

een veelgehoord woord. Alleen en taal leren en je aanpassen aan de cultuur zijn niet per se zaken die ons 

bij elkaar brengen en samenbinden. Het gaat om verbinding vanuit het hart. 

 

Dat geldt zeker voor onze relatie met God. Vandaar ook dat in Ezechiël 36:26 staat: Ik zal jullie een nieuw 

hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een leven hart 

voor in de plaats geven. 

 

Mensen die een hartsverandering ondergaan, krijgen ook een nieuwe hartsgesteldheid. Wie uit God geboren 

is, ziet in elk mens een schepping van God. Waar mensen dezelfde keuze maken voor dezelfde God zijn zij 

ook in staat het reddingsplan van God te ‘vertalen’ naar deze tijd. Zij aanvaarden elkaar in Christus met 

voorbijzien van gewoonten en culturen. In Christus is er goede hoop voor ons land! 
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