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Sefanja 3:9
Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven, opdat zij allen de naam
des HEREN aanroepen; opdat zij Hem dienen met eenparige schouder.
Eenparig, zonder Hem onmogelijk, Hij nodigt ons uit om zijn juk te dragen en
van Hem te leren, want zijn juk is zacht en zijn last is licht (Matteüs 11:29, 30)
Vanuit deze bewust gekozen gemeenschap, is het eenparig dienen als gemeente
een voorrecht en is elke dag een “oefen dag”.
Matteüs 18:19-20
Wederom, (voorwaar )Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig
zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen
is.
Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun
midden.
Een eenheid die alleen maar te verkrijgen is door zijn naam, het samen streven
om in die naam rechtvaardige daden te doen, die van te voren zijn bereid, we
zijn immers in Hem geschapen, Efeziërs 2:10, het eenparig verlangen zijn wil te
doen, brengt de verhoogde Heer in ons
midden.
Jesaja 6:7
Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid geweken en
uw zonde verzoend.
Jesaja`s lippen werden rein gemaakt, na zijn uitroep van wee mij, ik ben onrein
van lippen, zijn ogen hadden de Koning gezien, hij wist dat dit niet zonder
gevolgen was, God zelf gaf hem reine lippen. Zijn belofte om aan alle volken
andere, reine lippen te geven is in Jezus zijn Zoon
onze Koning , volledig vervuld, Jesaja 33:17 wij mogen de schoonheid van de
grote Koning aanschouwen.
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Romeinen 11:33
O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk
zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
We hebben in Jezus, Gods Zoon de Vader leren kennen als Schepper van hemel
en aarde, een God die ons zo lief had dat Hij zijn Zoon gaf tot verzoening van
onze zonden, om de weg te openen om Hem als onze God te vereren, Hem groot
te maken in woord en daad.
Geen macht heeft dat kunnen tegen houden, in tegendeel ze hebben
niet begrepen dat het geheimenis van de grote overwinning lag in het feit
dat Jezus zichzelf heeft gegeven in volkomen zwakheid.
2 Korintiërs 13:4
Welnu, Hij is gekruisigd uit zwakheid, maar Hij leeft uit de kracht Gods.
Welnu, wij zijn zwak in Hem, maar wij zullen met Hem leven voor u uit de
kracht Gods.
Jesaja 55:9
Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan
uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.
Om hem recht te leren kennen is daar de Geest van wijsheid en openbaring om
ons zijn wegen te leren, Hij immers doorzoekt de diepten Gods, en maakt het
ons bekend, indien wij het van Hem verwachten in groot verlangen om te
wandelen op zijn weg, die hoger is dan de onze, en door ons niet bedacht kan
worden.
De rijkdom van een leven in Hem is met geen pen te beschrijven, daar is liefde
en vrede en bovenal genade, geen veroordeling voor wie Hem vrezen.
Mochten we onze weg en onze gedachten toch weer belangrijk gaan vinden, zijn
daar onmiddellijk de gevolgen die we geen van allen willen, verwijdering van
zijn liefde en genade, veroordeling, die onmiddellijk de armoede van een leven
zonder God weergeeft.
En wat is de oplossing toch eenvoudig, je buigen voor zijn troon, overgave
aanbieden, en belijden dat je zijn wil wilt doen.
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Klaagliederen 3:40
Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen
en ons bekeren tot de HERE.
1 Korintiërs 11:31
Indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel
komen.
Wie door de Zoon bevrijd is, is waarlijk vrij, en mag in geloof wandelen door
Zijn Geest, oprechtheid is een voorwaarde en maakt uit, of je opwast in Hem.
Geloven dat de Heilige Geest je leidt tot de volle waarheid, is iets wat we wel
weten, maar in de praktijk zitten we er niet zo op te wachten.
Genade voor ootmoedigen van hart, verzet van diegenen die hun leven in eigen handen willen houden, is en blijft
het grote verschil in uitwerking als reactie op dat waar de Heer ons op aanspreekt, Hij immers overtuigt ons van
zonde en ongerechtigheid.

1 Johannes 1:9
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om onze
zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
Gods goedheid en genade zijn elke dag ons deel, juist in opmerkzaamheid van
deze rijkdom, is het uitgesloten dat we er aan voorbij kunnen gaan dat dingen
niet in orde gebracht worden, een beetje mopperen, een beetje de waarheid
verdraaien, het zijn ten alle tijde de kleine vossen die de wijngaard bederven.
Onszelf beoordelen, zodat wij niet onder het oordeel komen, hoe belangrijk en hoe noodzakelijk dat we
nauwgezet leren luisteren naar Gods woord, verwachtend dat Hij openbaart en helpt om te kunnen wat Hij van
ons verwacht.

Spreuken 28:13
Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn;
maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.
Belijden en nalaten, weten en in praktijk brengen, open zijn om mee te werken
en af te leggen wat ons zo licht in de weg staat, is onze dagelijkse leerschool
waarin ons zoonschap te voorschijn komt.
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Jesaja 28:5-6
Te dien dage zal de HERE der heerscharen tot een sierlijke kroon en een
prachtige diadeem zijn voor de rest van zijn volk,
en tot een geest des gerichts voor wie ten gerichte gezeten is en tot
heldenkracht voor wie de strijd terugdringen naar de poort.
Zijn naam dragen in koninklijke waardigheid is onze erfenis voor eeuwig, Hij is
onze bekroning in het heilsplan van God de Vader, koninklijke kinderen, door
het volbrachte offer aan het kruis op Golgota, onbegrijpelijke liefde die in Jezus
gestalte heeft gekregen, om een wereld te redden die gedoemd is ten onder te
gaan, en alleen in Hem behouden kan worden. Hij is de kroon des levens, Hij
geeft ons hoofdsieraad in plaats van as!
Psalm 143:2
Ga niet in het gericht met uw knecht,
want niemand die leeft, is voor U rechtvaardig.
David wist over het rechtvaardige oordeel van God en dat niemand die kan
doorstaan zonder door de mand te vallen, des te groter wordt zijn genade als je
bedenkt wat ons in Christus geschonken wordt, wijsheid, rechtvaardigheid,
heiliging en verlossing.
1 Korintiërs 6:2a
Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen?
Een geest des gerichts, Jesaja 11:3 vertelt ons dat de Here Jezus niet naar
hetgeen zijn ogen zien zal rechtspreken noch naar hetgeen zijn oren horen, maar
door de Geest van God, hoe belangrijk is het dat wij ons laten richten door die
zelfde Geest, om op Zijn tijd, gericht te kunnen houden over goed en kwaad.
Als wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen.
Psalm 45:4
Gord uw zwaard aan de heup, gij held,
uw majesteit en uw luister;
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Hij leert ons te
strijden, te worstelen, tegen allerlei machten in de hemelse gewesten, in Zijn
wapenrusting en in Zijn gezag, met Hem en in Hem is de overwinning
verzekerd.
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Jesaja 53:11
Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe;
door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige,
velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen.
Hij heeft het kruis op zich genomen, om de vreugde welke voor Hem lag,
de schande niet achtende, moeitevol lijden in de volle wetenschap dat alleen Hij,
onze verheerlijkte Heer, de losprijs voor allen kon zijn.
Hij is onze rechtvaardiging bij de Vader.
Hebreeën 2:10
Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om
vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door
lijden heen zou volmaken.
Hij heeft ons in Christus, van voor de grondlegging der wereld uitverkoren om
zonen Gods te worden, in liefde heeft Hij ons daar tevoren toe bestemd, het is
zijn wil, dat we in zijn Zoon de volle wasdom ontvangen van het kindschap
Gods.
Hebreeën 7:25
Daarom kan hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar
Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
Hogepriester tot in eeuwigheid, Hij leeft om ons te brengen naar de Vader, geen
andere pleitgrond hebben wij, niets maakt naast Hem ons vrij.
Wij hebben de Geest van het zoonschap ontvangen, waardoor wij kunnen
zeggen: Abba, Vader, allen, die door de Geest Gods geleid worden zijn zonen
Gods.
In Christus zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen, hoezeer hebben
wij de wandel in de Geest van God nodig, want de Geest doorzoekt alle dingen,
zelfs de diepten Gods, ook Hij pleit voor ons, in onuitsprekelijke verzuchtingen,
Hij neemt uit Jezus en openbaart de verborgen schatten, indien wij wandelen
naar Gods wil.
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Amos 5:24
Maar laat het recht als water golven,
en gerechtigheid als een immer vloeiende beek.
Een land vloeiende van melk en honing, een goed land van beken, bronnen en
wateren, was beloofd en is gegeven door de HERE de God van Israël, ook zijn
wet, om Hem alleen te aanbidden en te eren, Hem liefhebben boven alles en in
alles, was het eerste en hoogste gebod en daarnaast je naaste liefhebben als
jezelf, het bracht en brengt gerechtigheid voort, Zijn wil geschiede in hoogste
vorm.
Johannes 7:38
Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit
zijn binnenste vloeien.
Jezus, Gods gerechtigheid, Gods beloften zijn in Zijn Zoon werkelijkheid
geworden, als we met ons hart geloven wordt ons dat tot gerechtigheid gerekend
en met de mond belijdt men tot behoudenis, het is Gods recht in ons binnenste
die maakt dat het levende water stroomt en ons op de knieën brengt om te
belijden dat Jezus onze Heer is.
Micha 6:8
Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u
vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en
ootmoedig te wandelen met uw God.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd
worden, door de Geest het spoor houden en met Hem wandelen, brengt die
gerechtigheid voort. Gods liefde in ons hart uitgestort door de Heilige Geest,
dringt ons om te zoeken naar Zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid.
Ootmoedigheid is een volkomen, vertrouwelijke overgave aan God en de
bereidheid om weg te doen wat niet is tot Zijn eer.
Water drinken uit de levende Bron, een opbloeiend geloofsleven, vast verankerd
in Jezus de leidsman en voleinder des geloofs, God is een beloner voor wie Hem
ernstig zoeken.
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Psalm 12:7
De woorden des HEREN zijn zuivere woorden,
gedegen zilver, in een smeltoven in de aarde
zevenvoudig gelouterd.
De tegenstelling in deze psalm gaat over goddeloze taal en hun valsheid,
tegenover des HEREN woord die volkomen waar is en volkomen licht brengt.
Weer een scheiding brengende vergelijking tussen licht en duisternis, vanaf het
begin van de bijbel laat God zien dat Zijn woord dit met zich meebrengt, God
sprak en er was licht en Hij maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.
Spreuken 10:32
De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is,
maar de mond der goddelozen is enkel valsheid.
Goddeloosheid verzakende, waarin Paulus in Titus 2:12 oproept om weg te doen
wat niet is tot Gods eer, herkenbaar een lerende houding om woorden te
gebruiken vanuit een verandering van binnen door de inwonende Geest, in een
gerechtvaardigd leven, waarin Hij de woorden Gods te binnen brengt om te
vernieuwen en om de wereldse gewoonten af te leggen, om het goede,
welgevallige en volkomene te laten horen in woord en daad.
Daniël 12:10
Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren,
maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal
het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.
De verstandigen zullen stralen als de zon in het Koninkrijk van God de Vader,
zij zijn het die gekozen hebben om deel te hebben aan het lijden van Christus,
om vervolgens ook deel te hebben aan zijn verheerlijking, verlichte ogen des
harten om Hem recht te kennen. Het openbaar worden van de zonen Gods,
geroepenen en bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons.
Gods licht schijnt in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der
heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus, wij hebben deze schat in
aarden vaten, in de kracht van God die alles te boven gaat, kunnen wij het
louterende vuur van beproevingen in ons leven aan.
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Jesaja 54:16
Zie, Ik ben het, die de smid geschapen heb, welke het kolenvuur aanblaast en
naar zijn kunst het wapen vervaardigt, maar Ik ben het ook, die de verderver
geschapen heb om te vernielen.
In het volgende vers heeft God zijn belofte neergelegd voor zijn dienstknechten,
elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich
voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen, wij hebben dat
recht verkregen, Hij heeft alles geschapen, alles is van Hem.
Jeremia 15:20
Dan zal Ik u voor dit volk maken tot een koperen, onneembare muur, en zij
zullen tegen u strijden, maar u niet overmogen; want Ik ben met u om u te
helpen en te bevrijden, luidt het woord des HEREN.
Boos opzet, en beveiliging, Gods kracht en almacht om te overwinnen in Zijn
gerechtigheid, vijanden die bij voorbaat verslagen zijn omdat Hij waakt over
zijn woord, wij als Gods kinderen krijgen dit geschonken in zijn Zoon, wij zijn
meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad.
Matteüs 10:19-20
Wanneer zij u overleveren, maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken
zult; want het zal u in die ure gegeven worden wat gij spreken moet; want gij
zijt het niet, die spreekt, doch het is de Geest uws Vaders, die in u spreekt.
Hulp van de Vader zelf, voorzien worden van hemelse bewapening, nabij u is het
woord, in uw mond en in uw hart, verborgen met Christus in God, veilige
schuilplaats in de ure der benauwdheid, Hij is onze eer en heft onze hoofden op.
Allen die vrucht willen dragen in het volgen van Christus Jezus, zullen vervolgd
worden.
2 Timoteüs 1:7
Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van
kracht, van liefde en van bezonnenheid.
Angst voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is
onaantastbaar, Hij is een veilige toren van kracht, wapens van boosheid zijn zeer
herkenbaar, vijandschap ook, onze bewapening door God zelf ons gegeven, is
van kracht op het moment dat wij het van Hem verwachten, Hij is een
waarmaker van Zijn beloftes, en laat ons niet beschaamd uitkomen.
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Psalm 68:34
Hem, die door de aloude hemel der hemelen rijdt.
Hoor, Hij laat zijn machtige stem weerklinken!
Van Hem is de de hemel der hemelen en de aarde en alles wat daarop is, Hij
maakt de wolken tot zijn wagen, Hij wandelt op de vleugels van de wind, als
God zijn stem doet horen is het vol van kracht en glorie, het klieft vuurvlammen
en doet de woestijn beven, voor die God mogen wij ons neerbuigen met eerbied
en ontzag, bekleed met de mantel der gerechtigheid, tot lof zijner heerlijkheid.
Deuteronomium 33:26-27a
Daar is niemand als God, o Jesurun; Hij rijdt langs de hemel als uw helper
en in zijn hoogheid over de wolken. De eeuwige God is u een woning en onder
u zijn eeuwige armen.
Gods beloften zijn ja en amen, Hij had beloofd de vijand te verjagen en heeft dat
gedaan met grote macht en majesteit, niemand kan tegen Hem op, Hij spreekt en
het gebeurt, zijn volk mocht veilig wonen in een land van koren en most,
overwonnen vijanden brachten veinzend hulde. Onvoorstelbare liefde voor Zijn
uitverkoren volk, uit dit volk zou eenmaal zijn Zoon geboren worden, die
gekomen is om alle mensen te verlossen, en om zijn Vader aan ons te laten zien.
Kolossenzen 3:3
Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.
Gods liefde voor de wereld, Hij zond zijn eigen Zoon voor onze redding, Jezus
heeft onze zonden aan het kruis gedragen en zo onze schuld uitgewist, machten
en overheden zijn ontwapend en openlijk tentoongesteld, Hij heeft over hen
gezegevierd. Geen macht op de wereld is sterker dan Hij, niets kan ons scheiden
van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer, veilige schuilplaats
van kracht.
Johannes 12:28
Vader, verheerlijk uw naam! Toen kwam een stem uit de hemel: Ik heb hem
verheerlijkt, en Ik zal hem nogmaals verheerlijken!
Bij de verheerlijking op de berg sprak God uit een lichtende wolk, de zichtbare
heerlijkheid van God, deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen
heb; hoort naar Hem! Groot is de eer en heerlijkheid die God de Vader Hem
geeft, zijn Dienstknecht, die Hem in alles wil behagen. God spreekt door zijn
woord en door zijn Geest, als wij Jezus dienen en volgen, zal de Vader ook ons
eren en bevestigen.
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Jeremia 27:5
Ik heb de aarde, de mens en het gedierte, dat op het oppervlak der aarde is,
door mijn grote kracht en mijn uitgestrekte arm gemaakt, en Ik geef ze aan
wie het Mij goeddunkt.
Schepper van hemel en aarde, geen twijfel mogelijk, Hij is God de Almachtige,
El Shaddai, Hij is de rechtvaardige Heerser over al wat leeft, zijn raadsbesluiten
zijn vast en zeker, zonder een zweem van ommekeer, Hij heeft machtigen van de
troon gestort en eenvoudigen verhoogd, Hij heeft hoogmoedigen in de
overlegging huns harten verstrooid, hongerigen heeft Hij met goederen vervuld
en rijken heeft Hij ledig weggezonden.
1 Korintiërs 1:28-29
en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat,
wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen
vlees zou roemen voor God.
God kent geen partijdigheid, er is geen aanzien des persoons, niemand kan om
wie of wat hij is, voorgetrokken worden, integendeel, alles wat voor mensen
hoog en geleerd is, wijst God volkomen af, in zijn Koninkrijk is plaats voor
hulpzoekende mensen die Hem in alles nodig hebben, zelfhandhaving, iets
willen zijn in eigen ogen, Hij ontneemt de kracht ervan, het is van Hem
uitgegaan dat wij door Christus Jezus deel hebben aan Zijn wijsheid,
rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, wie roemt, roeme in de Here.
Romeinen 9:15
Want Hij zegt tot Mozes: Over wie Ik Mij ontferm, zal Ik Mij ontfermen, en
jegens wie Ik barmhartig ben, zal Ik barmhartig zijn.
Uitverkoren in Jezus, van vóór de grondlegging der wereld, in liefde bestemd
om zonen van de Allerhoogste te zijn, een begenadiging die ons verstand ver te
boven gaat, het is tot lof zijner heerlijkheid en krachtens het voornemen van
Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil, in zijn ontferming en
barmhartigheid mogen wij ons vrij bewegen, vrijgesproken door Jezus bloed,
verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die Geest getuigt met onze geest, dat
wij kinderen Gods zijn, en daarmee erfgenamen van God, en mede-erfgenamen
van Christus.
Jesaja 53:10b
Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen
zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn
hand voortgang hebben.
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Efeziërs 5:14
Daarom heet het:
Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.
De dodenslaap, geen prettige gedachte, levend en toch dood, de woorden zijn
gericht aan mensen in een gemeente, niet aan de wereld, de oproep van Paulus
mag duidelijk zijn, er wordt vrucht verwacht die ontstaat door de werken der
duisternis af te leggen, te ontmaskeren en te waken dat je er geen deel aan krijgt.
Alles wat aan het licht komt, in de openheid gebracht wordt, is gedoemd om te
verdwijnen, dan is er een wandelen in het licht van de Here en zijn wij kinderen
des lichts.
Johannes 3:20-21
Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht,
opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot
het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
Tot erkentenis der waarheid komen is een eerste vereiste om vrij te worden van
zonde en ongerechtigheid, een ieder die de naam des Heren noemt breke met de
ongerechtigheid, waarlijk vrij, omdat de Zoon van God ons heeft vrijgemaakt.
Barmhartig schenkt Hij ons genade als wij voor Zijn aangezicht komen om te
belijden, verborgen willen houden uit schaamte, trots of boosheid, maakt dat
duisternis z`n gang kan gaan, Hij is onze Verlosser en al ons vertrouwen waard.
2 Korintiërs 4:6
Want de God, die gesproken heeft:
Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te
verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.
Ongelovigen kunnen het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der
heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. God heeft ons Zijn Geest
gegeven, om wat voor onze aardse ogen anders verborgen zou blijven, Hem te
kennen in de meest intieme zin van het woord, verlichte ogen [uws] harten,
zodat het onzichtbare zichtbaar word.
Psalm 4:7
Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien?
verhef over ons het licht uws aanschijns, o HERE!
God wil ik danken voor eeuwig over al het goede wat Hij ons schenkt in zijn
Zoon, Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het
Koninkrijk van de Zoon zijner liefde in wie wij volkomen vrijgesproken zijn.
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Jakobus 4:9-10
Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid,
en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Here, en Hij zal u
verhogen.
Het lijkt zo in tegenstelling tot wat het evangelie inhoudt, een blijde boodschap,
maar niets is minder waar, de blijde boodschap is immers aan ootmoedigen
gebracht, in tegenstelling van de bovenstaande oproep, die is aan mensen gericht
die zichzelf een plaats hebben gegeven, hebben meegedaan met de wereld, of
zoals Jakobus zegt, een vriend der wereld en daarmee een vijand van God zijn
geworden, hoogmoed van een mens, die enorme gevolgen heeft ook al denk je
een kind van God te zijn, God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige
geeft Hij genade.
2 Korintiërs 7:10
Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar
de droefheid der wereld brengt de dood.
Onderwerping aan God brengt je in de sterkte van Zijn macht, daar kan het
gevecht plaats vinden, om de duisternis te wederstaan, zodat herstel van je
relatie met Hem kan plaatsvinden, en alle machten en krachten moeten wijken
door de naam van Jezus, geen andere naam dan de naam van Jezus brengt ons in
herstel met de Vader. Glorie voor zijn heilige naam!
Psalm 6:9b-10
want de HERE heeft mijn wenen gehoord; de HERE heeft mijn smeking
gehoord, de HERE neemt mijn bede aan.
Een psalm vol van ootmoed en smeking van David, waarin hij zijn droefenis
over wat hem overkomen is aan alle kanten laat merken, wetende dat er
uiteindelijk verhoring zal zijn, zijn omgaan met de omstandigheden is een
voorbeeld ter navolging, hij richt zijn blik omhoog en verwacht Gods heil.
1 Johannes 3: 1
Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods
genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat
zij Hem niet kent.
Er is aan ons macht gegeven een kind van God te worden, als we geloven in de
naam van Jezus is dit ons deel, overgebracht in Gods Koninkrijk, mogen en
kunnen we leren om scheiding te maken tussen aards of hemels, zoekt de dingen
die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods, bedenk de
dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
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Jesaja 64:4
Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord noch vernomen, geen oog heeft
gezien een God buiten U, die optreedt ten behoeve van wie op Hem wacht.
Wat in geen mensenhart is opgekomen heeft God bereidt voor degenen die van
Hem houden, als wij Hem aanroepen en verwachten, dan antwoordt Hij ons van
zijn heilige berg, als wij tot Hem naderen, nadert Hij ons.
Hij wil ons grote en machtige dingen doen zien, waar we nu nog geen weet van
hebben, een God die mensen optrekt uit het gewone, om ze te plaatsen in zijn
tegenwoordigheid.
Psalm 40:2-3a
Vurig verwachte ik de HERE; toen neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn
hulpgeroep, Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de
modderpoel; Hij stelde mijn voeten op een rots,
Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het
Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, uit de poel van slechtheid en
ongehoorzaamheid, gezet op de rots welke de Christus is.
Eerst zonder hoop, zonder God, nu vol van hoop op een rijk leven in Hem.
Efeziërs 2:4-5a
God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede
Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen
mede levend gemaakt met Christus,
Een plaats gekregen in de hemelse gewesten, in Christus, genade in plaats van
straf, een geweldig uitzicht en toekomst perspectief, een overweldigende
rijkdom naar zijn goedertierenheid, zomaar gekregen uit de liefdevolle
Vaderhand, wie is een God als Hij!
1 Kronieken 29:12
Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is
sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te
maken.
Zou er voor Hem iets te wonderlijk zijn, of laat Hij zich beperken door
menselijke grenzen? Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God, alles
laat Hij medewerken ten goede voor wie Hem liefhebben, Hij is onze eer en Hij
heft onze hoofden op. Hij geeft ons naar de rijkdom zijner heerlijkheid, we
worden met kracht gesterkt door zijn Geest, zodat alle volheid Gods in ons hart
woning maakt, volmaakte liefde van God in ons hart uitgestort door de Geest,
door het volbrachte werk van Jezus onze Heer.
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Lucas 1:32- 33
Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here
God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over
het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen
einde nemen.
Jesaja 9:6a
Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en
over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en
gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.
Gij zult Hem de naam Jezus geven, opdracht, uitgesproken door de engel
Gabriël, een van God gezonden engel, een andere engel des Heren verkondigde
aan de herders, u is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here,
lofprijs kwam uit de grote hemelse legermacht, zeggende: Ere zij God in den
hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Na het bezoek van de
herders aan Maria en Jozef en het kind, zijn zij degenen die God gingen loven en
prijzen om alles wat zij gehoord en gezien hadden.
Matteüs 1:21
Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het,
die zijn volk zal redden van hun zonden.
Immanuël, God met ons, ook aan Jozef verscheen een engel des Heren om hem
gerust te stellen, en ook aan hem de opdracht van God, gij zult Hem de naam
Jezus geven, hoe herkenbaar is de liefde van God, in alle details heeft Hij er
voor gezorgd dat de geboorte van de Messias zou plaats vinden omgeven door
grote zorgzaamheid van de Vader zelf. Een Goddelijk kind, door de Vader
bemind, gegeven aan een wereld in nood, Jezus is zijn naam.
Jesaja 9:5
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij
rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst.
Wij zullen de schoonheid van de grote Koning aanschouwen in al zijn pracht,
Hij regeert tot in eeuwigheid, Hij kwam bij ons, heel gewoon de Zoon van God
als mensenzoon, Hij heeft Zichzelf ontledigd en de gestalte van een dienstknecht
aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden, na zijn werk op aarde is Hij
verhoogd, en voor altijd gezeten op de troon, aan de rechterhand van God de
Vader, Hij heeft de naam boven alle naam gekregen, voor die naam zal elke knie
zich buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is tot eer van God
de Vader.
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2 Korintiërs 1:3-4a
Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der
barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk,
Hij is de God aller volharding en aller vertroosting, voor Hem is geen ding
verborgen, Hij kent ons door en door, kracht wil Hij ons schenken om aan te
kunnen waar we door heen gaan, bijstand door de Heilige Geest, die immers
door de Vader zelf beloofd is aan Zijn kinderen, de Trooster om voor eeuwig bij
ons te blijven, Hij is de Geest der waarheid, en Hij leert ons dicht bij God te
blijven.
Openbaring 7:17
want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren
naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Geen belofte zonder inhoud, de Heilige Geest zelf zal ons de weg wijzen tot de
volle waarheid, Hij is het die ons de woorden Gods te binnen brengt, ons leert
aangaande de weg die wij gaan moeten, want de Geest doorzoekt alle dingen,
zelfs de diepten Gods, en Hij die op de troon gezeten is, zal de dorstige geven
van het levende water om niet, de Heer is onze Herder ons ontbreekt niets.
2 Tessalonicenzen 2:16-17
En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad
en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, trooste
uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord.
En gij zult Mijn getuige zijn, de Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen
Gods zijn, Hij getuigt dat Jezus Heer is, en de Here Jezus zelf heeft de opdracht
gegeven om van Hem te getuigen in woord en daad, in de wereld lijden wij
verdrukking maar halleluja, Jezus heeft de wereld overwonnen, de God nu der
hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te
zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.
Jesaja 66:13
Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik u troosten, ja, in Jeruzalem zult gij
getroost worden.
Eeuwige vreugde zal er zijn voor de vrijgekochten des Heren, geen kommer en
zuchten meer, maar blijdschap die nooit meer ophoudt, het hemelse Jeruzalem,
getooid als een bruid, daar zullen wij getroost worden en wandelen bij haar licht.
En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie
dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.
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Spreuken 7:4
Zeg tot de wijsheid: Gij zijt mijn zuster,
en noem het verstand (uw) vertrouweling,
Waarschuwingen aan een jonge man gericht om niet het pad van de overspelige
te betreden, er acht op te slaan dat dit de weg is die voert naar de dood, ver van
Gods huis, eigen met de gebruiken van de wereld, metterdaad een vijand van
God. De oproep van deze spreuk staat in volkomen tegenstelling hiermee, eigen
zijn met de wijsheid als met familie, het gebruiken van je verstand als een
intieme gelegenheid om Gods wil te doen.
Psalm 25:14
Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen,
en zijn verbond maakt Hij hun bekend.
Hij verafschuwt de verkeerde, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om,
de vreze des HEREN is het begin der wijsheid, zomaar wat teksten uit het boek
spreuken, maar wat een rijkdom aaneengesloten om te bevestigen dat Gods
verordeningen er op gericht zijn om Hem te leren kennen. Oprechtheid, Hem
willen dienen, Hij openbaart zich aan zijn kinderen, alleen aan hen, maakt Hij
zijn woord bekend, in familie verband staan met God onze Vader, eigen zijn met
zijn Zoon, Hij is de wijsheid Gods, en Hij heeft de Vader bekend gemaakt aan
ons.
1 Korintiërs 4:1
Zo moet men ons beschouwen: als dienaren van Christus, aan wie het beheer
van de geheimenissen Gods is toevertrouwd.
Geheimenissen Gods, in vertrouwelijke omgang gegeven aan wie Hij daar voor
aanstelt, aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn
van allen, dienen is hier het uitgangspunt, betrouwbaar zijn een andere.
Het openbaar worden van Gods heilsplan in Jezus is alleen te verstaan door de
Geest, bekwaam gemaakt worden is Gods werk, Hij maakt ons bekwaam om
dienaren te zijn van het nieuwe verbond, niet naar de letter, die doodt, maar naar
de Geest, die levend maakt.
Kolossenzen 2:2b-3
en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der
wijsheid en kennis verborgen zijn.
Verstaan wat de Geest tegen de gemeente zegt, hoezeer hebben wij wijsheid en
verstand nodig, als bewapening tegen alles wat tegen de kennis van God ingaat,
Gods liefde, verborgen in Christus, wat een rijkdom heeft Hij ons gegeven.
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Psalm 45:2
Mijn hart trilt van blijde woorden,
ik draag mijn gedicht een koning voor,
mijn tong is de stift van een vaardig schrijver.
Er is een borreling van vreugde, een zich verheugen over de Koning, waarover
gesproken gaat worden, woorden van grote liefde en lofprijs, voor een komende
Vorst, wiens troon vaststaat voor altoos en eeuwig, aan God gelijk, en met
vreugdeolie gezalfd, schoner dan mensenkinderen, liefelijkheid is over zijn
lippen uitgegoten. Als stift van een vaardig schrijver wordt de tong van de
psalmist gebruikt, de Geest van God heeft de woorden in zijn mond gelegd.
2 Samuël 23:2
De Geest des HEREN spreekt door mij,
zijn woord is op mijn tong;
Een eeuwig verbond was aan David gegeven, geordend in alles en verzekerd, in
Jezus is dat verbond tot uitvoer gebracht, als gezalfde van God heeft hij
geprofeteerd over de komst van onze Heiland en Zaligmaker, hij heeft door de
Geest zijn God kunnen verheerlijken, de grote daden van God mogen bejubelen,
om de vele uitreddingen en verhoringen die God in zijn trouw aan David
geschonken heeft.
Johannes 16:14
Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal uit het mijne nemen en het u
verkondigen.
De Geest der waarheid, Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort,
zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Dezelfde Geest gegeven
aan hen die geloven in de heilige naam van Jezus, die verwachten dat ze
gezalfden des Heren zijn, waarin er grote verwachting is van een God die
spreekt door zijn Geest, dorstige mensen die door de Geest van God
aangespoord worden om de naam van Jezus te verhogen in woord en daad.
Openbaring 2:7a
Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Gij hebt mij geopende oren gegeven, ik heb lust om uw wil te doen, mijn God,
uw wet is in mijn binnenste. Woorden gesproken voor de toekomstige Koning,
er is in de boekrol over Hem geschreven, Hij is ons in alles voorgegaan,
luisteren met een geestelijk oor, weten wat God in ons hart legt, doen wat Hij
zegt, leven om Hem te behagen door de Geest, levend in Zijn Koninkrijk.
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Spreuken 24:10
Betoont gij u slap ten dage der benauwdheid,
dan komt uw kracht in het nauw.
Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën, maak rechte sporen
met je voeten, zodat wat scheef dreigde te groeien, geen kans meer heeft, maar
geneest, weest niet bevreesd, maar werp je bekommernis op Hem, want Hij wil
immers voor je zorgen, zomaar wat oproepen uit Gods woord, nergens staat dat
we niet bang mogen zijn, wel dat we daar niet in moeten blijven steken.
2 Timoteüs 1:7
Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van
kracht, van liefde en van bezonnenheid.
Weer aan ons de keuze, ingaan op het aardse, of ingaan op wat we van de Heer
ontvangen hebben, een zee vol van liefde en kracht, mits we ons er naar
uitstrekken en vol verwachting de aandacht vestigen op Jezus die zoveel
tegenspraak heeft verdragen van zondige mensen, matheid van ziel is het
resultaat van zien op de omstandigheden, de oplossing ligt in het durven geloven
dat Zijn hand niet te kort is om te verlossen uit de nood.
Jesaja 41:10
vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.
Voorwaar geen vrijblijvende tekst, maar een volkomen uitnodiging om in te
gaan op Zijn heilsbelofte, troostrijk wil Hij ons geruststellen en sterken, zou Hij
iemand afwijzen die bij Hem komt om te schuilen, onmogelijk, Zijn
barmhartigheden zijn elke dag nieuw.
1 Korintiërs 2:12
Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God,
opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.
Openbaring van Gods Geest is in alles onontbeerlijk, hoe kunnen wij bidden
naar Gods wil, hoe strijden, hoe moedig zijn, als Hij niet te binnen brengt wat
nodig is, om te leren van Hem wat er gedaan moet worden en hoe onze houding
moet zijn onder verschillende omstandigheden. Wijsheid in genade gegeven, aan
mensen die God willen behagen en niet zichzelf.

19
Jesaja 59:19
En men zal vanwaar de zon ondergaat de naam des HEREN vrezen en
vanwaar zij opgaat zijn heerlijkheid, want Hij komt als een onstuimige rivier,
door de adem des HEREN voortgezweept.
Hij bekleedde Zich met wraak als met een gewaad en Hij hulde Zich in ijver als
in een mantel, bekleedde zich met gerechtigheid als met een pantser en de helm
des heils op zijn hoofd, verlossing voor wie zich van overtreding bekeren,
vergelding aan zijn vijanden, Sterke God, Vredevorst, wie heeft ooit een
liefelijker naam dan Jezus gehoord, maar in de strijd is Hij degene die uitrijdt
voor de zaak van waarheid, ootmoed en recht en is Hij is de triomferende held,
zijn pijlen dringen in het hart van des Konings vijanden, maar zijn volk bevrijdt
Hij.
Joël 2:32
En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden
zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de
HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE
zal roepen.
Het zal geschieden dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, in
Handelingen 2 wordt beschreven dat er eensklaps uit de hemel een geluid als
een geweldige windvlaag kwam en het hele huis waar de discipelen waren
gezeten vervulde, tongen als van vuur die zich verdeelden en zich op ieder van
hen zette, zij werden allen vervuld met de heilige Geest en spraken in andere
tongen om te vertellen van de grote daden Gods, waarlijk een vervulling van het
zal geschieden, hoeveel temeer de belofte dat als wij Zijn Naam aanroepen, wij
behouden zullen zijn.
Romeinen 8:30
en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij
geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij
gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.
Geloven dat Jezus Heer is en belijden dat God Hem uit de doden heeft opgewekt
is met recht het evangelie dat een kracht Gods is tot behoud voor een ieder die
gelooft, gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard en door dat geloof
worden we gerechtvaardigd en door dat geloof krijgen we deel aan de
verheerlijking van Christus. We zijn met kostbare en zeer grote beloften
begiftigd, opdat wij deel zouden hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan
het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst, geroepen en
gerechtvaardigd, wat een voorrecht.
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Jeremia 2:19
Laat de boosheid u tuchtigen en uw afdwaling u kastijden;
weet en zie, dat het boos en bitter is, dat gij de HERE uw God hebt verlaten,
en dat er geen vrees voor Mij bij u is, luidt het woord van de Here,
de HERE der heerscharen.
Gods liefdeswet in ons binnenste maakt dat er bij voortduring een verlangen is
om Hem te willen dienen in woord en in daad, geroepen om gemeenschap te
hebben met zijn Zoon Jezus Christus onze Here, en te leren wat het betekent om
God meer te vrezen dan wie of wat ook. Als wij zijn geboden bewaren, blijven
wij in Hem en Hij in ons, God is liefde, het is aan de Geest in ons te merken of
wij in Gods liefde zijn.
Handelingen 3:26
God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u
gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn
boosheden.
Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg,
maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.
Eigen wegen inslaan betekent binnen de kortste keren vijandschap tegenover
God, boosheid en bitterheid is vrijwel altijd het onmiddellijke gevolg, geen
hoopvolle blik naar de voleinder van ons geloof, maar een eigen gelijk die niets
te maken heeft met Gods gerechtigheid. Onderwerpen aan God is en blijft de
enige uitkomst die verlossing brengt.
Job 36:21-22
Wacht u, wend u niet tot de boosheid,
want om die reden werdt gij door ellende beproefd.
Zie, God handelt verheven in zijn kracht;
wie is een leermeester als Hij?
Boosheid heeft zo zijn eigen uitwerking, afdwaling evenzo, het brengt tuchtiging
en kastijding, geen betere ondervinding voor een kind van God dan het verschil
te proeven tussen een zijn met Hem of buiten zijn liefdevolle omarming staan,
zijn manier van leren heeft niets te maken met dingen uit je hoofd leren, het
heeft alles te maken met het kiezen om op zijn wegen te wandelen uit
ondervinding wetend dat daar alleen zijn licht en zijn liefde schijnen.
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2 Kronieken 33:12-13a
Maar, toen hij in het nauw geraakt was, zocht hij de gunst van de HERE zijn
God; hij verootmoedigde zich diep voor het aangezicht van de God zijner
vaderen en bad tot Hem; toen liet Hij Zich door hem verbidden, hoorde zijn
smeking, bracht hem naar Jeruzalem terug en herstelde hem in zijn
koningschap.
Onvoorstelbare barmhartigheid aan koning Manasse betoond, zijn kwaad was
erger dan de volken die voor Israël uit waren verdelgd, geen vrees voor God
stond hem voor ogen, wel een totale manifestatie van wetteloosheid in woord en
daad uitgevoerd. Pas na wegvoering met veel geweld naar Babel, kwam de
verootmoediging en de erkenning dat de HERE God is, je zou kunnen zeggen,
uit de strik des duivels losgekomen en ontnuchterd de wil van God zoekende.
Openbaring 2:20-21

Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een
profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en
afgodenoffers te eten. En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij
wil zich niet bekeren van haar hoererij.
Realiteit van de lankmoedigheid van God die niet wil dat iemand verloren gaat,
ook al zijn de zonden huizenhoog, ze krijgt de tijd om zich te bekeren van haar
hoererij, maar wil niet, zonden zijn en blijven koningen die gediend willen
worden, als zij heersen is er geen plaats om God te dienen, als we in Jezus dood
zijn voor de zonde, voert zij geen heerschappij meer over ons en zijn wij vrij.
Matteüs 23:37

Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden
zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar
kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.
Een onwillige stad vol van ongerechtigheid, uitnodiging op uitnodiging om zich
te bekeren van haar boze werken, en zij heeft niet gewild, de woorden van Gods
gezanten werden gesmoord in gewelddadige handelingen, nog zo een voorbeeld
met enorme gevolgen, als er geen verootmoediging plaatsvindt, doe weg en kom
tot Mij is ook nog heden ten dagen de uitnodiging van God aan zondige mensen.
Jesaja 1:18

Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden
als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als
karmozijn, zij zullen worden als witte wol.
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Jesaja 6:8
Daarop hoorde ik de stem des HEREN, die zeide: wie zal Ik zenden en wie zal
voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij.
Als God zijn stem doet horen, is er geen ontkomen aan dat daar een antwoord op
moet komen, Jesaja had een zeer moeilijke bediening, in een tijd dat de toorn
van God tegen zijn volk was ontbrand, er werd een duidelijk gebod opgelegd om
het volk niet te vrezen, of verschrikt te zijn, maar om de HERE der Heerscharen,
heilig te achten en Hem tot het voorwerp van vrees en schrik te maken.
Jesaja 52:6
Daarom zal mijn volk te dien dage mijn naam kennen, dat Ik het ben, die
spreek: Zie, hier ben Ik.
De oren van het volk waren doof, zij konden met hun ogen niet zien, zodat
bekering onmogelijk was, nu vele jaren later vindt herstel plaats en is er weer
kennis van God mogelijk. Gods liefde in volkomen troost, zij mogen terug keren
in zijn erbarmen en vreugde bedrijven want Hij heeft zijn volk bevrijd.
Romeinen 10:14-15
Hoe zullen zij dan hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben?
Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben?
Hoe horen zonder prediker?
En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat:
Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen.
Prediken, ten zeerste verbonden met brengen van goed nieuws, Gods heil in
Jezus Christus, Gods Koninkrijk, zijn vrede en troost, zijn genade en genezing,
zijn volkomen liefde en lankmoedigheid, Hij wil niet dat iemand verloren gaat,
maar dat een ieder ingaat op zijn uitnodiging, om voor eeuwig bij Hem te zijn.
Johannes 20:21
[Jezus] dan zeide nogmaals tot hen: vrede zij u!
Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u.
Bereidt de weg van de Heer, effent de baan, geen makkelijke opdracht,
gezonden om te getuigen, niet altijd met woorden, en zeker niet met schittering
van woorden of wijsheid, nee, in afhankelijkheid van Gods Geest, in zwakheid
van ons zelf, in betoon van geest en kracht, zodat alle aandacht en eer naar God
toe gaat. In Jezus naam, dienstknechten van God zijn, leren van Hem door de
Geest, niet vrezen voor dreiging van mensen, maar Christus heiligen in onze
harten, verantwoording afleggen, waarom je anders bent, in zachtmoedigheid en
vreze, en laat je goede wandel in Christus de beste prediking zijn.
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Jesaja 55:1
O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt
en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.
Krijgen om niet en toch een uitnodiging om te komen kopen, in het volgende
vers komt onmiddellijk de bedoeling naar voren, geld en vermogen kan niet
betalen wat alleen maar door God gegeven kan worden, een uitnodiging om te
komen luisteren met aandacht, zodat we het goede eten en onze ziel zich in
overvloed verlustige. Het horen met aandacht, zoeken naar de HERE, terwijl Hij
zich laat vinden, Hem aanroepen, weten dat genade ons wacht, wie zou niet zijn
hoop zetten op onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.
Openbaring 3:17-18
Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en
gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en
naakte, raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is,
opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de
schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te
bestrijken, opdat gij zien moogt.
Ook hier is de combinatie zichtbaar van aardse en hemelse rijkdom, denken dat
je aan niets gebrek hebt, en in feite aan alles gebrek hebben in hemelse maatstaf,
niet heet, niet koud, wel lauw, de aardse welvaart is hen ten val geworden,
bekering is zoals altijd de enige weg om aan te kunnen zitten aan het feestmaal
die de Heer ons bereidt, kopen van Hem goud, wat een schat in de hemel is,
gelouterd door vuur, een beproefd geloof die verdrukking heeft verdragen, die
een hemelse bekleding brengt, vertrouwelijke omgang met God, omdat wij
hebben geleerd Hem in alles te zoeken.
Matteüs 5:6
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Een volkomen belofte zonder meer, Hij geeft ons leven en overvloed, Hij
bekleedt ons met de mantel der gerechtigheid, Hij verzadigt ons met Zijn liefde
en geeft ons een hemelse rijkdom die boven bidden en denken uitgaat.
Openbaring 7:16-17
Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen
vallen, noch enige hitte, want het lam, dat in het midden van de troon is, zal
hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle
tranen van hun ogen afwissen.
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Jesaja 9:17
Want goddeloosheid brandt als een vuur, dat dorens en distels verteert en de
dichte takken van het woud aansteekt, zodat zij in rookwolken opgaan.
Want waarheid spreekt mijn gehemelte, een gruwel voor mijn lippen is de
goddeloosheid, Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid, twee teksten
ter onderstreping van het bovenstaande, in principe is goddeloosheid een
indicatie van leven voor je zelf, ook al weet je dat God er is, toch een andere
kant uitkijken onder het motto, het kan geen kwaad, zelf de heerschappij in
handen houden, je “gezonde” verstand gebruiken en voor je het weet zijn jouw
wetten en verordeningen het hoogste goed. Dat je zonder God bent komt in je
hoofd niet op.
Matteüs 13:22
De in dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en
het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar.
Het woord was gehoord, maar in de kiem gesmoord, niet ernstig ontvangen maar
luchtig en vrijblijvend, niet vatbaar voor de waarheid, niet op zoek naar een
levende relatie, maar onvruchtbaar door lafhartigheid en liefde voor het hier en
nu. Geen schijn van kans om in het licht te wandelen, de duisternis omarmend,
ziehier goddeloosheid die brandt als een vuur in de volle bereidheid om anderen
aan te steken, zij verleiden en worden verleid.
Hosea 10:13
Gij hebt goddeloosheid geploegd, misdaad geoogst; de vrucht van leugen hebt
gij gegeten, omdat gij hebt vertrouwd op uw eigen weg, op uw vele helden.
Genadeloos is de vrucht van onbekeerdheid, geen vrede, geen rust en altijd op
zoek naar invulling van de leegheid die je voelt omdat er geen erkentenis der
waarheid is, de oogst is onbarmhartig, de haat weet zijn weg te vinden in
nietsontziende ijver, kortom geen hoop op verbetering in het rijk der leugen.
Gods oproep voor een ieder die dreigt verloren te gaan is nog altijd dezelfde,
kom en bekeer je van deze heilloze weg, vraag naar deze liefdevolle hemelse
Vader, laat Jezus je hart vullen met Gods genade, ontgin nieuw land, zaai op de
akker van de Geest en je zult uit de Geest eeuwig leven oogsten.
Hosea 10:12
Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land. Dan is het tijd om
de HERE te vragen, totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen.
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Jesaja 1:31
En de sterke zal tot afval van vlas worden en zijn werk tot een vonk, en zij
zullen beide tezamen verbranden, zonder dat er iemand blust.
Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat
zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het
licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. In Zijn licht zien
wij het licht, de waarheid maakt ons vrij, de leugen houdt ons gevangen, de
goede werken die God van te voren heeft bereidt, opdat we daarin zouden
wandelen, staan gereed en zijn geschapen in Christus Jezus, wij die geloven
hebben de genade als gave van God ontvangen, alle kwaad heeft de eigenschap
je in bezit te nemen, laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het
kwade door het goede,

1 Korintiërs 3:13
ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat
hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.
Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat
een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan
heeft, hetzij goed, hetzij kwaad, ontdekken waar het geheimenis ligt van deze
tekst heeft alles te maken met een andere tekst, er is in de liefde geen vrees
opdat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, volmaakte liefde drijft
de vrees uit, Gods liefde uitgestort in ons hart door de Geest, maakt dat we Hem
kunnen liefhebben met de liefde waarmee Hij ons eerst heeft liefgehad. Het is
een verplichtende liefde, want de liefde is immers de vervulling van de wet, de
liefde doet de naaste geen kwaad, laten wij de werken der duisternis afleggen en
aandoen de wapenen des lichts.
Johannes 15:6
Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men
verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand.
In Hem blijven, een volkomen voorwaarde van vrucht dragen, herkenbaar in het
licht wandelen, drinkend van de ware wijnstok, je laten snoeien door de Vader,
opdat de goede werken van God te zien zullen zijn en je van alle boosheden
verlost zal zijn, dan is verdorren een onmogelijkheid, en verbranden uitgesloten,
want je wandel is in Hem, die je uit de macht der duisternis, overgebracht heeft
in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde.
Psalm 25:9
Ootmoedigen doet Hij wandelen in
het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg.
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Deuteronomium 8:5-6
Erken dan van harte, dat de HERE, uw God, u vermaant, zoals een man zijn
zoon vermaant, en onderhoud de geboden van de HERE, uw God, door in zijn
wegen te wandelen en Hem te vrezen.
Het doel van alle vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en
een ongeveinsd geloof, je bezig houden met door God gegeven leiding in het
geloof, brengt onherroepelijk vermaning met zich mee, tucht en vermaning is in
Zijn omgaan met ons vanzelfsprekend, leren luisteren, leren gehoorzamen, je ten
dienste stellen van God, in plaats van de zonde, die nog altijd als koning wil
heersen, vanuit het begeren van het vlees, die ten alle tijde ingaat tegen de
Geest, omdat het van nature vijandschap vertegenwoordigt, de oplossing is en
blijft je laten leiden door de Geest, om de ongehoorzaamheid af te leren.
Johannes 15:10
Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de
geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.
Zijn lust zal zijn in de vreze des HEREN, Hij zal niet rechtspreken naar hetgeen
zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen, ik heb lust om
uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste, een aantal teksten,
profetieën, die duidelijk weergeven hoe volkomen en van harte, de Heer zijn
Vader wilde dienen. God de Vader heeft ons als zijn kinderen aangenomen, en
ons van te voren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons,
geopende oren hebben wij nodig, om te verstaan wat de Geest tot de gemeente
zegt, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is.
1 Petrus 4:1-2
Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met
dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de
zonde, om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God
de tijd, die nog rest in het vlees, te leven.
Indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking,
samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, brengt ons in zijn
opstandingsleven, als onze oude mens medegekruisigd is, zijn we niet langer
slaven der zonde, want we zijn gestorven en rechtens vrij van de zonde, we
leven niet langer voor ons zelf, maar voor Hem die ons heeft vrijgekocht met
zijn bloed.
1 Johannes 5:3-4a
Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn
niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld;
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Psalm 73:25-26
Wie heb ik ( nevens U ) in de hemel?
Nevens U begeer ik niets op aarde; al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken,
mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.
De psalmist heeft in het voorgaande gesproken over een verbitterd hart, hij was
duidelijk met verkeerde ogen gaan kijken, jaloers geworden op goddeloze
mensen die in hoogmoed en voorspoed zich schijnbaar alles kunnen
veroorloven. Zij spotten, zetten een grote mond op tegen de hemel, hebben het
voor het zeggen, onbezorgd vermeerderen zij het bezit, met andere woorden zij
hebben het veel beter met een onrein hart dan degenen die rein willen zijn voor
God. Het besef dat het aardse kijken hem enkel onverstand bracht, deed hem tot
erkentenis der waarheid komen, God wederstaat de hoogmoedigen maar de
nederigen geeft Hij genade.
Jakobus 4:8
Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en
zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.
Vriendschap met de wereld heeft deze innerlijke verdeeldheid veroorzaakt,
vijandschap tegen God is het gevolg, weer het conflict tussen aards en hemelse
gerichtheid, tussen dood en leven, tussen duisternis en licht, het lijkt zo
makkelijk om met alle winden mee te waaien, maar de oogst daarvan is niet een
deel hebben aan het Koninkrijk van God, maar veeleer een heen en weer
geslinger, nergens zeker van zijn en vooral onmondigheid tot gevolg hebbend.
Het valse spel der mensen heeft alleen vat op je als er geen duidelijke
onderwerping aan God is, onder Zijn liefdevolle machtige hand zal Hij je
verhogen op zijn tijd.
2 Korintiërs 7:10
Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar
de droefheid der wereld brengt de dood.
Met je hele hart verlangen om van God te zijn, om deel te hebben aan Hem en
zijn gerechtigheid, kost inspanning en moeite, we hebben deel gekregen aan
Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt
vasthouden, een boos en ongelovig hart brengt je precies de andere kant op.
Ontevredenheid, een oogst die grote droefheid met zich meebrengt, laten wij ons
buigen voor Hem en beseffen dat Hij de enige is die alle lofprijs waard is.
Klaagliederen 3:32
Want als Hij bedroefd heeft, ontfermt Hij Zich naar de grootheid van zijn
gunstbewijzen.
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Jesaja 57:20-21
Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan
komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.
De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.
Wie is een God als onze God, niemand is zoals Hij, er zijn zogenaamde goden in
menigte en heren in menigte, maar er is maar één God, de Vader, uit wie alle
dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen
zijn, en wij door Hem. Als we Hem lief hebben met de liefde, waarmee Hij ons
eerst heeft liefgehad, dan wil Hij ons kennen, en ons als zijn kinderen in Jezus
zijn Zoon alles schenken, beginnend met liefde, blijdschap en vrede. Wij hebben
allen goden gediend, die het in wezen niet zijn, nu wij Hem hebben leren kennen
als de enige waarachtige God, door Jezus onze Heer, weten we uit ondervinding,
hoe zwak en armelijk die goden waren.
Romeinen 6:12
Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam,
zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen.
Niet meer slaaf maar zoon en erfgenaam, niet meer buigen voor dat wat niet
redden kan, de zonde ligt als een belager aan de deur, wiens begeerte naar ons
uitgaat, en waar wij over moeten heersen, met andere woorden in Jezus heeft
zonde geen macht over ons. God heeft ons macht gegeven om zijn kind te zijn,
omdat we geloven in de naam van zijn Zoon, de onmetelijke rijkdom wordt
openbaar in leren wat het betekent om de God des vredes recht te kennen.
2 Petrus 2:19
Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn;
immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.
Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt, houdt dus
stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen, hoe belangrijk is het dat wij
bewapend zijn met Gods woord, om stand te kunnen houden op de boze dag,
niemand ontkomt aan verzoeking, God zelf zal voor de uitkomst zorgen, zodat
wij er tegen bestand zijn. Beproefdheid van ons geloof uit zich in onderkennen
wat het uitwerkt, volharding in zeker weten dat God het goede met ons voor
heeft, en waar we moeten zijn als we in wijsheid tekort schieten, bidden zonder
twijfel brengt verhoring uit de nood, wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die
door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.
Galaten 6:7
Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij
ook oogsten.
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Hooglied 8:6
Leg mij als een zegel aan uw hart als een zegel aan uw arm.
Want sterk als de dood is de liefde onverbiddelijk als het rijk van de doden de
hartstocht, haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des HEREN.
Het beeld van de tedere liefde die God voor zijn geliefden heeft bereid, komt
hier met niet mis te verstane bewoordingen tot uiting, de eeuwige God is ons een
woning en onder ons zijn eeuwige armen, ons leven met Christus verborgen in
God, veiliger schuilplaats is er niet, een plaats waar God ons heeft getrokken
met koorden van zijn liefde en trouw, om gemeenschap te hebben met zijn Zoon
Jezus Christus onze Here.
2 Korintiërs 1:21-22
Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die
ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten
gegeven heeft.
Bij Koninklijk besluit verzegeld, als zijnde Gods eigendom, een volkomen
belofte met de inwonende Geest als onderpand, God heeft zijn liefde uitgestort
in onze harten door dezelfde Geest, als zijn gezalfden roemen wij zijn grote
naam, wij kunnen alleen maar door de Heilige Geest zeggen dat Jezus onze Heer
is. De zalving die wij ontvangen hebben, leert ons over alle dingen, woorden in
liefde gegeven, maakt dat wij allen de enige en waarachtige God kunnen leren
kennen, in overgave en onderwerping aan zijn gezag, herkenbaar aan de vrucht
van de Geest, wordt onze hemelse erfenis nu al zichtbaar in het goede,
welgevallige en volkomene.
Judas :20-21
Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen
in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, verwachtende
de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven.
Er is een oceaan vol van, een bron die nooit teleurstelt, niets kan ons scheiden
van de liefde Gods, in Christus Jezus onze Here, die liefde is onuitblusbaar en
staat als het ware garant voor bewaring, wie niet liefheeft, kent God niet, want
God is liefde, barmhartigheid roemt tegen het oordeel, wij moeten onze
behoudenis bewerken met vreze en beven, in de volle zekerheid dat God het
willen en werken in ons werkt, naar zijn welbehagen.
Efeziërs 3:17b-19a
Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan, samen met alle heiligen, in
staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te
kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat,
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Psalm 2:12
Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want
zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem schuilen!
Geen toorn van een mens die boos is, maar toorn in het gericht die de Zoon heeft
gekregen van de Vader, Hij haat goddeloosheid en laat dat weten in het omgaan
met zijn volk, de geruststelling geeft Hij aan mensen die komen om te schuilen
bij Hem. In de voorgaande teksten is er duidelijk gesproken over verstandigheid
en een oproep om zich te laten gezeggen, zij worden aangesproken als koningen
die richters der aarde zijn. Hij is de Koning der koningen en de Here der heren,
Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid, niets blijft voor Hem
verborgen, een volkomen betrouwbare Koning die regeert op zijn troon.
Jesaja 55:7
De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij
bekere zich tot de HERE, dan zal Hij zich over hem ontfermen - en tot onze
God, want Hij vergeeft veelvuldig.
Zie, Ik heb Hem tot een getuige voor de natiën gesteld, tot een vorst en gebieder
der natiën, volken die Hem niet kenden zijn geroepen en tot Hem gesneld,
omdat Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de
overste van de koningen der aarde, ons verlossing van zonde heeft gebracht door
zijn bloed, Hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters voor zijn God
en Vader. Een weg van nauwgezetheid om God te dienen is hierin strikt
noodzakelijk, een ongelovig of boos hart is een valkuil om af te wijken van de
rechte weg, en maakt dat alle genade ver te zoeken is, we zijn geroepen om op
Gods weg te wandelen, die is hoger en heeft een ongelofelijk mooi uitzicht.
Psalm 45:6
uw pijlen zijn gescherpt – volken zijn onder u – zij dringen in het hart van des
konings vijanden.
Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig, uw koninklijke scepter is een
rechtmatige scepter, wij zullen met Hem als koningen heersen op de aarde,
omdat wij gekocht zijn door zijn bloed, uit elke stam en taal en volk en natie,
geen verzinsel van mensen, maar de belofte van een eeuwig heil. Heersen over
zonden is een eerste vereiste om te kunnen regeren in Gods Koninkrijk, daar
waar we dood zijn voor de zonden, komt zijn Koningschap in ons tot bloei, daar
is ook die veilige schuilplaats, waar geen pijl je kan treffen.
Psalm 89:28
Ja, Ik zal hem tot een eerstgeborene stellen,
tot de hoogste van de koningen der aarde.
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Psalm 119:67
Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik,
maar nu onderhoud ik uw woord.
Verdrukking, niemand strekt zich daar van nature naar uit, integendeel, als alles
goed gaat, waar is dan het probleem, bij geestelijke beoordeling, komt er wel
degelijk een probleem om de hoek kijken, gebrek aan kennis wat betreft de
oorlog die aan de gang is in de hemelse gewesten, geen strijd geen groei, geen
vermogens aanwas omdat de oude staat wordt omarmd. Dwars gezeten worden
omdat je een kind van God bent, is een indicatie dat het geestelijk goed met je
gaat, waaruit maar weer blijkt dat in het Koninkrijk van God alles op zijn kop
staat, in ons denken moet de noodzaak worden geleerd dat omarming van
verdrukking, ons brengt in aanvaarding van deelhebben aan Jezus lijden.
Job 36:15
Juist door zijn ellende redt Hij de ellendige,
en door de verdrukking opent Hij hun oor.
Het horen van zijn woord, het verstaan van zijn woord, het doen naar zijn
woord, hoezeer is dan nodig om een geopend geestelijk oor te hebben, om
vermaning aan te nemen als iets dat verandering teweeg brengt, het doel van alle
vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd
geloof. Ver te zoeken zijn deze dingen in ons zelf, zelfhandhaving staat voorop,
tenzij iets begint door te dringen van de noodzaak om de strijd aan te gaan, om
het woord van God te laten doordringen in ons dagelijks leven, daar waar
tegenstand wordt gezien als een plaats om te leren, gaat Gods woord krachtig
zijn werk doen.
2 Korintiërs 4:17
Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een
alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid,
Wij zijn op weg naar een blijvende stad, wij horen met een geestelijk oor om te
kunnen verstaan wat de Geest tot de gemeenten zegt, het woord des Heren blijft
in der eeuwigheid, bouwen aan eigen werken zijn dode werken, er blijft niets
van over en is aan sterfelijkheid onderhevig, niets is hier blijvend, alles wordt
weer tot stof teruggebracht, het hemelse blijft tot in eeuwigheid, het is een schat
weggelegd voor diegene, wiens hart volkomen is toegewijd.
1 Petrus 4:13
Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus,
opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner
heerlijkheid.
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Matteüs 10:22
En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie volhardt
tot het einde, die zal behouden worden.
Volharding ook in omstandigheden van veel liefdeloosheid, maakt ons geloof
sterk en beproefd, onze behoudenis bewerken met vreze en beven, waarin God
ons willen en werken bewerkt, blijft een zaak van grote alertheid. Waakt en bidt,
is hier een eerste vereiste, verslappen of opgeven onderweg maakt dat je ten
onder gaat aan gebrek aan kennis, je ogen zijn niet gericht op een
levenbrengende Heer, maar op de omstandigheden waarin je verkeert, in Hem
zijn alle oplossingen aanwezig, niets gaat buiten Hem om, vragen om wijsheid
en geloven dat Hij dat geeft, brengt je onmiddellijk in zijn mogelijkheden, niets
is onmogelijk bij God.
Johannes 17:14
Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit
de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben.
Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat
gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat
u de wereld, vervolging omdat we geloven in zijn naam is dus heel gewoon,
Gods kind zijn en nergens last van hebben, geeft te denken. Minachting, omdat
we niet met de wereld meedoen, is een gewone prijs die je betaalt, tot eer van
God, het is wijsheid om te bedenken dat God mensen zoekt die niets willen zijn,
Hij verkiest immers het onaanzienlijke, trotsen van hart hebben geen deel aan
deze wijsheid.
1 Johannes 2:16-17
Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen, en
een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld
gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in
eeuwigheid.
Na deze teksten kan de keuze niet moeilijk zijn, liever leed en afwijzing
verdragen dan met de wereld ten onder gaan, God laat werkelijk alles
medewerken ten goede, voor degenen die van Hem houden, wat is het
belangrijk, dat we het durven wagen om anders te zijn, omdat wij Christus
hebben leren kennen. Geen moeite zonder beloning, genade kocht ons vrij,
Gods liefdevolle vertroosting is ons deel, de kroon des levens ontvangen wij na
volharding, Gods kant kiezend, kunnen wij volharden tot het einde toe.
2 Timoteüs 2:12a
indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen;
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Job 35:13
Waarlijk, God hoort niet het ijdel geroep,
de Almachtige ziet er niet naar om.
De woorden van Job waren in onverstand gesproken, of beter gezegd, in gebrek
aan kennis, zonder inzicht, aards gericht, aan het einde van het boek Job, is daar
ook zijn belijdenis, ik verkondigde, zonder inzicht, dingen mij te wonderbaar en
die ik niet begreep. De hoeveelheid van woorden had zijn ijdel geroep bloot
gelegd, zijn Maker werd niet gerechtvaardigd, ongeloof werd in werking
gebracht, hij hield zich zelf voor rechtvaardig, het recht van spreken in eigen
gerechtigheid bracht hem op de plaats van boosdoeners, zijn zondig gedrag werd
tot vijandschap tegenover God, hoogmoed bracht volkomen afwijzing, nederig
tot erkentenis van de waarheid komen, werd zijn redding.
Johannes 9:31
Wij weten, dat God naar zondaars niet hoort, maar is iemand godvruchtig, en
doet hij zijn wil, die verhoort Hij.
Het getuigenis van deze man kwam na een machtige daad Gods, hij was blind
geboren en na de opdracht van Jezus om zich te wassen, nadat er slijk op zijn
ogen was gelegd, in het badwater van Siloam, werd zijn daad van
gehoorzaamheid beloond met een volkomen genezing. Voor hem was het geen
vraag of de opdracht van God kwam ja, of nee, Gods werken werden machtig
openbaar, in Jezus kwam Gods liefde voor de verloren en zoekende mens te
voorschijn. Geen wonder dat zijn belijdenis niet omver te krijgen was door de
tegensprekende Joden, integendeel, hij wilde niets weten van de
beschuldigingen van een ongehoorzaam volk, zij wierpen hem uit de synagoge,
ziende blind waren ze niet in staat om de waarheid te zien, zij bleven in hun
zonde.
Jakobus 4:3
( Of, ) gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in
uw harstochten door te brengen.
Wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en
begeerten gekruisigd, door de Geest de werkingen van het lichaam in de dood
brengen, durven te vertrouwen op de leiding van de Geest in de gebeden, maakt
dat we naar Gods wil kunnen bidden, geen ijdele woorden, maar woorden in
onuitsprekelijke verzuchtingen gegeven.
1 Johannes 5:14
En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij
iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.
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Psalm 141:5a
Slaat een rechtvaardige mij, het is liefde, kastijdt hij mij,
het is olie voor mijn hoofd, die mijn hoofd niet zal weigeren.
Een merkwaardige ongebruikelijke tekst die volkomen ingaat tegen wat men in
het algemeen onder liefde verstaat, natuurlijk is slaan hier niet letterlijk bedoeld,
veel meer een terechtwijzing die hard kan aankomen, hoe belangrijk is dan de
manier van verwerken, boosheid, of aanvaarding uit de hand van God, Hij laat
immers alles medewerken ten goede, juist het minder aangename voor ons vlees.
Er wordt gesproken, zoals een gast olie voor zijn hoofd ontvangt van de gastheer
die hem heeft uitgenodigd voor een maaltijd, zo welkom is deze liefde van een
rechtvaardige, hij wil het als aangenaam ruikende olie op zijn hoofd ontvangen.
Spreuken 28:23
Wie een ander vermaant,
zal later meer dank oogsten dan wie vleit met gladde tong.
Vanuit de kant van de vermaner bekeken is dit een tekst ter bemoediging, omdat
protest de eerste reactie meestal is, wat heb je dan nodig dat je stevig in je
schoenen staat wat betreft je motivatie om iets te zeggen, ervaring leert je om
steeds meer te beseffen wat de uitwerking uiteindelijk is, vleien is een
makkelijke weg, gestreeld worden met mooie woorden is even leuk, maar hoe
leeg is dan het omgaan met elkaar, de dankbaarheid die volgt op een
terechtwijzing uit een liefdevol hart, ziende op jezelf, heeft een vriendschap met
vertrouwelijke omgang tot gevolg.
Spreuken 9:8-9
Bestraf de spotter niet, opdat hij u niet hate,
bestraf de wijze, dan zal hij u liefhebben, geef aan de wijze,
en hij zal nog wijzer worden, onderwijs de rechtvaardige,
en hij zal aan inzicht winnen.
Gods woord is voor een luisterend oor, wijsheid en inzicht is hierin te vinden,
slechts te verstaan voor oprechten van hart, met een spotter omgaan is al iets wat
volkomen ingaat tegen Gods liefdeswet, zijn zegen kan niet gevonden worden in
een mens wiens hart op andere dingen gericht is, iemand die spot heeft al veel
haat toegestaan, en staat zeker niet open voor welke terechtwijzing dan ook. Wat
is het dan heerlijk om te zien dat onze onveranderlijke God, aan duidelijkheid
niets te wensen overlaat, mijn zegen geef Ik als je het goede zoekt en doet.
Spreuken 25:12
Een wijs vermaner bij een luisterend oor,
is een gouden ring en een fijn gouden sieraad.
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Prediker 8:8
Geen mens heeft macht over de wind om hem tegen te houden; en niemand
heeft macht over de dag des doods en er is geen verlof tijdens de strijd;
evenmin zal de goddeloosheid haar bedrijvers vrijlaten.
Een wereld van wijsheid, wij weten door het woord van God, dat wijsheid iets is
dat hoort bij onze rijke erfenis, de Geest van openbaring en wijsheid is ons
geschonken om daar deel aan te hebben, in de eerste plaats om God recht te
leren kennen, maar ook zeer zeker om zijn woord te doorgronden.
Zonder wedergeboorte is dit onmogelijk, met ons verstand zijn de onzichtbare
dingen van het Koninkrijk Gods niet te zien en te horen, de onvruchtbaarheid
van aards denken brengt de dood, daar is een wet van zonde die krachtig spreekt,
rusteloosheid is het kenmerk van alle goddeloosheid, strijd en bestrijden is wat
ieder mens doet buiten de geborgenheid van Gods bescherming.
Johannes 3:8
De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet,
vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest
geboren is.
Gehoorzaamheid aan Gods besturing door de Heilige Geest, maakt ons
ongrijpbaar, onaantastbaar in een veilige toren van kracht, op die plek is
veiligheid en ongrijpbaarheid, wijsheid is daar te ontvangen, een wijsheid die
maakt dat er een halt wordt toegeroepen aan alles wat tegen Gods woord ingaat.
Zijn macht in ons, waar wij deel aan krijgen indien wij doen wat Hij in ons
verstand schrijft en in ons hart legt, Gods wil doen brengt bij voortduring strijd
die geen verlof kent, leven brengende gehoorzaamheid, kennis brengende
gehoorzaamheid, om alles wat hier tegen ingaat te kunnen bestraffen.
Marcus 4:39
En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee:
Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil.
Gods gezag in zijn Zoon, wij hebben macht gekregen om een kind van God te
worden, beginnend bij de wedergeboorte, bestraffen hoort daar zeker bij, mits je
dat doet in opdracht van Jezus zelf, onder de stelling het staat in de Bijbel, gaan
velen er aan voorbij dat een nauwgezette relatie en het kennen van Gods wil
door de Heilige Geest, de enige optie is om wie of wat dan ook te bestraffen.
Gods gezag in ons een geschenk met grote gevolgen door de naam van Jezus.
Matteüs 7:21
Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen
binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.
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Hosea 3:5
Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken, en
David, hun koning, en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil - in de
dagen der toekomst.
Heel lang, vele dagen, in Bijbelse zin jaren, zonder Koning, zonder tempel en
zonder redelijke eredienst, in Jezus is de belofte van vervulling der wet en
vervulling van Gods beloften, specifiek aan de Israëlieten gegeven, en in Jezus
ook aan ons, eerst niet Gods geliefde, nu wel geliefd door die prachtige naam die
boven allen en alles verheven is. Bekering heeft plaats gevonden in de dagen dat
Jezus als mensenzoon bij ons was, velen hebben het hart van de Vader
gevonden, Johannes de doper ging voor Hem uit, hij predikte in de woestijn en
zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, hij heeft
het hart der vaderen terug gevoerd tot de kinderen en het hart der kinderen tot de
vaderen, hij was gezonden als profeet, van het type Elia.
Micha 2:13
De doorbreker trekt vóór hen op; zij breken door en trekken door de poort en
gaan daardoor uit; en hun koning trekt vóór hen uit, en de HERE aan hun
spits.
Het overblijfsel van Israël, zal bijeengebracht worden als schapen in een kooi,
als een kudde in het midden der weiden, het zal er gonzen van mensen, wat zijn
Gods beloften toch heerlijk en direct, er was een doorbreker, het Koninkrijk brak
baan, ook nu was er een belhamel die voorop de kudde met zich meenam, naar
de enige echte Koning, die zijn volk regelrecht brengt aan de boezem van de
Vader, die Koning is ons in alles voorgegaan, Hij heeft ons de Vader leren
kennen zoals Hij is, vol van liefde en barmhartigheid, omziende naar zijn
kinderen, zijn volk, Hij is de enige waarachtige God.
Johannes 3:28
Gij kunt zelf van mij getuigen, dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet,
maar ik ben voor Hem uit gezonden.
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon
ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Een
van de uitspraken van Johannes de doper, die zijn liefde voor Jezus zo duidelijk
bekend heeft gemaakt aan een ieder die het horen wilde, vriend en vijand,
waarlijk een profeet in wiens brandende en schijnende lamp, mensen zich een
tijdlang hebben kunnen verheugen.
Johannes 10:27
Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij
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Jesaja 41:8
Maar gij, Israël, mijn knecht, Jakob, die Ik verkoren heb, nakroost van mijn
vriend Abraham,
Het kennen van God, is bijna niet uit te leggen, Hij roept de zijnen en
rechtvaardigt ze, een indien is ook hier van toepassing, indien ze doen wat Hij
hen vraagt. Abraham werd geroepen om aartsvader te zijn van Gods volk,
gehoorzaamheid in het luisteren naar Gods stem werd hem tot gerechtigheid
gerekend, geloof in werking met verregaande gevolgen, aan hem werden
beloften gegeven die in Jezus zijn vervuld, het verlossingsplan van onze God en
Vader, die ons zo lief heeft gehad en zijn Zoon gegeven heeft om ons te redden
en rechtvaardig te maken om voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in
goede werken.
Johannes 15:14
Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.
Onbegrijpelijke liefde in erbarmen gegeven, Hij noemt ons zijn vrienden als wij
doen wat Hij ons gebiedt, intiem kan Hij alleen zijn waar een hart is die
volkomen naar Hem uitgaat, zelfverloochening en deel willen hebben aan wat
zijn kruisdood betekent, is een eerste vereiste om dicht bij Hem te blijven, ons
vlees in zelfbehoud is altijd vijandig en weet van geen wijken.
Ongehoorzaamheid is de plaats waar de Heer niet komen kan, God is licht en in
Hem is in het geheel geen duisternis, om in het licht te kunnen wandelen is het
blijvend noodzakelijk om Zijn waarheid en niet onze leugenachtigheid te
zoeken, overgave aan Hem in ootmoed brengt ons dicht bij Hem en ontmaskert
de leugen.
1 Korintiërs 2:2
Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die
gekruisigd.
Paulus is erg duidelijk, hij brengt de blijde boodschap van een geheel nieuw
leven in Christus, het oude was voor hem vuilnis, hij wilde duidelijk maken dat
hij alleen maar gemeenschap zocht met dat wat alle kenmerken droeg van een
nederig leven in Jezus zijn Heer, zijn getuigenis ging niet gepaard met ijdele
woorden maar met betoon van geest en kracht, het kennen van zijn Heer staat
voorop. Gods vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, Hij maakt aan hun
zijn verbond bekend, een nieuw verbond in Jezus volbracht en vervuld, een
eeuwig verbond van God, bewezen liefde in trouw volvoerd.
1 Korintiërs 1:9
God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon
Jezus Christus, onze Here.
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Romeinen 11:32
Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over
allen te ontfermen.
Zowel Joden als heidenen vallen onder dezelfde beloften van God, eerst was
daar een verbond met Israël, een onomkeerbaar verbond, en in Jezus het nieuwe
verbond, die zowel voor de Jood als voor de heiden een onberouwelijk en
eeuwig verbond is. De twee zijn tot één gemaakt, waarin dezelfde wet van
toepassing is geworden, één nieuwe mens, die naar de wil van God geschapen is,
in waarachtige gerechtigheid en heiligheid, die door de verzoening met God, ons
deel is geworden, de vijandschap die bestond, door het oude verbond die
scheiding bracht, is voorgoed weggebroken, Christus heeft gezorgd voor totale
vrede en gerechtigheid voor alle mensen, niemand uitgezonderd.
Romeinen 3:23
Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,
Gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven,
want er is geen onderscheid, we worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade,
een leven zonder God, is een leven zonder zijn heerlijkheid. Een woord voor
zonde in het Hebreeuws is, je doel missen, zonder God leven is een verloren
leven, je leven in Zijn Hand leggen, en kennis krijgen van zijn genade, brengt je
de grote geloofszekerheid dat Hij jou God wil zijn.
Kolossenzen 3:9-11a
Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken
afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis
naar het beeld van zijn Schepper, waarbij geen onderscheid is tussen Griek en
Jood
Allen onder dezelfde betere beloften, en daarmee ook allen met een heerlijk
uitzicht, het openbaar worden van de zonen Gods, vernieuwing is
onontkomelijk, het oude brengt immers weer de wet met zijn inzettingen, die
tegen je getuigen en waar zonde en ongehoorzaamheid hand in hand gaan, aards
of ongeestelijk gaan niet samen met Gods liefdevolle verordeningen om vrede
en liefde te zoeken in Christus, we mogen ons met Christus bekleden, met Zijn
Geest ons omhullen, want door Christus hebben wij beiden, in één Geest
toegang tot de Vader.
Johannes 10:16
Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden
en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.
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1 Samuël 12:23
Wat mij betreft, het zij verre van mij, dat ik tegen de HERE zou zondigen door
op te houden voor u te bidden; ik zal u de goede en rechte weg leren.
Woorden gesproken na een hernieuwd koningschap van Saul, Samuël neemt
afscheid als laatste richter, en getuigt van een dienen van zijn jeugd tot nu in zijn
ouderdom, een zuiver dienen, er werd een goed getuigenis door het volk
afgelegd, voor Gods aangezicht, Samuël had zonder aanzien des persoons en
zonder winstbejag zijn loopbaan afgesloten. Waarlijk een zichtbaar werk van
God in een mens, vol van de Geest, gehoorzaam, Hem belangrijker vinden dan
wie of wat ook, wetende dat Hij zeer te vrezen is. Het dienen van God hield niet
op, Hij bleef de profeet die het opnam voor Gods volk, volkomen inzetbaar, is
zijn liefde voor God doorgegaan tot aan zijn dood toe.
Johannes 12:26
Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn
dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.
Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in
deze wereld, zal het bewaren ten eeuwige leven, is het vers wat hier aan vooraf
gaat, het dienen en volgen van de Heer houdt in de eerste plaats in dat je bereid
bent om Hem belangrijker te vinden dan jezelf, niet voor niets leert Hij ons om
in Hem te blijven, daar waar zelfhandhaving en beter weten tevoorschijn komt,
wordt het een hopeloze zaak om Hem te kunnen volgen, je blijft immers staan
op eigen rechten, dan ben je letterlijk de weg kwijt, die tot leven leidt.
1 Korintiërs 4:1-2
Zo moet men ons beschouwen: als dienaren van Christus, aan wie het beheer
van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. Voor zulke beheerders is dit
tenslotte het vereiste: betrouwbaar te blijken.
Hij, die mij beoordeelt is de Here, voor Hem is niets verborgen, alle raadslagen
van harten zullen eens openbaar worden, betrouwbaar voor God is niet altijd
zichtbaar voor mensen, eer van mensen krijgen is geen kenmerk in het
Koninkrijk van God, als Jezus jou alles in al is, is Hij jouw eerste liefde,
daarmee zet je Hem op de troon van je leven, een ieder die dit doet, zal merken
dat er lof komt van God zelf, een betrouwbaar getuigenis wordt er gegeven aan
de dingen die je doet of laat voor Hem, God met ons voor alle mensen zichtbaar
in anders zijn, in woord en daad.
Hebreeën 4:13
en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en
ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.
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Spreuken 17:3
De smeltkroes is voor het zilver en de oven voor het goud,
maar de toetser der harten is de HERE.
De mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan, een
van de vele teksten die spreekt over de beperktheid van ons denken en over een
alwetende God, niets is voor Hem verborgen, voor sommigen tot benauwenis,
voor anderen een heerlijk weten dat Hij alles in handen heeft. Vuur tot loutering
als toetssteen, zodat het werk in Hem verricht te voorschijn komt, al het eigen
werk in eigen kracht, zal nooit dit vuur kunnen verdragen, het hoort bij hout en
stro, daar kan in het Koninkrijk van God niets mee gedaan worden, gebouwd
worden kan alleen maar met gelouterd goud en zilver en kostbaar gesteente.
Daniël 12:10a
Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen
zullen goddeloos handelen;
Hoe zouden wij iets kunnen zien en weten zonder de Heilige Geest, openbaring
van verkeerdheid van hart is alleen mogelijk door overtuiging van Hem, die het
woord van God levend maakt in ons binnenste. Zie Ik maak alle dingen nieuw, is
de belofte van onze Here Jezus, daar waar het oude nog zeggenschap heeft, blijft
de vernieuwing een onhaalbaar iets, God geeft ons de mogelijkheid om door
verzoekingen heen beproefd te worden, daar waar we Gods hand herkennen, zal
het lijden als een loutering worden ervaren, daar waar het niet wordt gezien zal
het steeds weer een gebrek aan kennis aan het licht brengen.
Romeinen 8:13
Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de
Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.
Wat een vreugde als we bemerken dat na een beproeving, het mogelijk is om
zelf te kunnen zien, dat we weer een stukje meer begrijpen, van het oneindige
geduld van God, om ons op Hem te doen lijken. Werkelijk alles laat Hij
medewerken ten goede voor hen die Hem lief hebben, overwinning wordt
geschonken in Jezus en maakt ons standvastig en volhardend. Veranderingen
gaan niet zonder verdrukking, kostbaar gesteente ontstaat door grote druk, vuur
is nodig om te louteren, het is en blijft de werkwijze van God om de toetsing van
Hem in ons leven toe te passen als voorwaarde om deel te krijgen aan zijn
heerlijkheid.
1 Samuël 2:3b
De HERE immers is een alwetend God en door Hem worden de daden
getoetst.
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Numeri 15:39-40
Dat zal u dan tot een gedenkkwast zijn; als gij daarnaar ziet, dan zult gij al de
geboden des HEREN gedenken en die volbrengen zonder uw hart of uw ogen
te volgen, dat gij u daardoor tot overspel zoudt laten verleiden, opdat gij
gedenkt en volbrengt al mijn geboden en heilig zijt voor uw God.
In de gedenkkwast een blauwpurperen draad, een uiterlijk teken om God`s
geboden te houden, een koninklijk blauwpurper om een koninklijke wet in
praktijk te brengen, niet begeren naar hart en ogen, maar heilig willen zijn voor
het aangezicht van God. Natuurlijk horen deze gedenkkwasten bij het oude
verbond, maar God is en blijft altijd dezelfde, in Zijn Zoon blijven kan alleen als
er bereidheid wordt gevonden om die heiliging te ondergaan, afgezonderd van
aardse gewoontes, een liefdesgebod om Hem te eren in alles.
Prediker 11:9
Verheug u, o jongeling, in uw jeugd, en uw hart zij vrolijk in uw
jongelingsjaren; ja, volg de lust van uw hart en wat uw ogen aanschouwen,
maar weet, dat God u om al deze dingen in het gericht zal doen komen.
Veelkleurige wijsheid van God, verheugen, en vol van verwachting zijn hoort bij
de jongeling, alles is nieuw en alles moet onderzocht worden, overzicht van
gevolgen, moet nog plaats vinden, oorzaak en gevolg zien kan alleen door
ondervinding. Ook hier volgt een waarschuwing, losgeslagen, geen grenzen
weten heeft gevolgen, je mag genieten van het leven wat God geeft, maar zonder
zijn wet in je binnenste kom je onherroepelijk in moeilijkheden, en zal Gods
gericht je in het ongelijk stellen.
Matteüs 5:27-28
Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar ik zeg u: Een
ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds
echtbreuk met haar gepleegd.
Overspel heeft vele vormen, de wereld meer liefhebben en naar die gewoontes
luisteren, maakt dat je met de daad een vijand van God wordt, je hebt immers
iets lief waar je van verlost bent, vriendschap met de wereld heeft een hoge prijs,
het wordt je als overspel aangerekend. Begeren naar iets wat niet voor jouw
ogen bestemd is, brengt je onherroepelijk in het nauw en is er maar één uitweg,
je onderwerpen aan God en weerstand bieden aan dat wat je in zijn greep heeft,
en verwachten dat God je verlossing zal schenken.
Johannes 15:10
Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de
geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.
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Jesaja 49:6
Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de
stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te
brengen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde
der aarde.
Een van de vele profetieën die verwijzen naar Gods verlossingsplan in zijn Zoon
Jezus, onmiddellijk een volkomen liefde voor zijn volk Israël, en dat uit hen de
verlosser komen zal, die meer is dan een gewoon mensenkind. Hij is het licht
der wereld, zonder Hem geen heil der volken, Gods liefde voor de wereld, zodat
een ieder die gelooft in zijn Zoon, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Filippenzen 2:8-9
En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is
gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruizes. Daarom heeft
God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam
geschonken,
Christus Jezus heeft het Gode gelijk zijn niet als een roof geacht, Hij heeft
zichzelf ontledigd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen, en is aan de
mensen gelijk geworden, hoe overweldigend groot is de rijkdom die dit voor ons
heeft gebracht, Christus is opgewekt uit de doden, door de Vader der
heerlijkheid, en Hij heeft Hem gezet aan zijn rechterhand in de hemelse
gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam,
die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.
Jesaja 49:7
Zo zegt de HERE, Israëls Verlosser, zijn Heilige, tot de diep verachte, de bij
het volk verafschuwde, de knecht van heersers: Koningen zullen dit zien en
opstaan; vorsten, en zich nederbuigen, ter wille van de HERE, die getrouw is,
de Heilige Israëls, die u verkoren heeft.
In de naam van Jezus zal elke knie zich buigen en alle tong zal belijden dat
Jezus Christus is de Here, tot eer van God, de Vader, niemand ontkomt aan dat
feit, Hij is Koning der koningen en Here der heren, vernederd en verhoogd,
geslagen en verafschuwd, de Koning Knecht met die geliefde naam, een zoete
naam, een heilige naam, een naam die mij voor eeuwig doet jubelen over de
grootheid ervan, er is geen andere naam dan Jezus door wie wij behouden
worden.
Jesaja 52:13
Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste
verheven zijn.
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Prediker 10:1
Dode vliegen doen de zalf van de zalfbereider stinkend gisten; een weinig
onverstand heeft meer invloed dan wijsheid en eer.
Een rotte appel op de fruitschaal is een bron van bederf en zal alles aansteken
indien men het niet verwijdert, ook in ons dagelijks leven, zijn er genoeg
voorbeelden te vinden waarin bederf kan toeslaan, omgaan met en deel hebben
aan, zijn dan de grondbeginselen waar, indien er niet gewaakt wordt, veel slechts
uit voortkomt. Natuurlijk heeft zonde en dood daar alles mee te maken, immers
als wij zondigen, brengt het de dood voort, onvruchtbaarheid in geestelijk
groeien en iets vertegenwoordigend wat bederf brengt aan een ander.
1 Korintiërs 5:6-7
Uw roem deugt niet. Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg
zuur maakt? Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn;
gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus.
In deze gemeente was er van grove zonde sprake, door gebrek aan kennis werd
er niet opgetreden om de bedrijver uit hun midden te verwijderen, Paulus liet
aan duidelijkheid niets te wensen over, voor een ieder moest het vaststaan dat
omgaan met mensen, ook al heet hij een broeder, geen goeds kan voortbrengen,
indien deze er op uit is om zich te verlustigen in zonde en duisternis. Waarheid
en leugen verdragen elkaar niet, God behagen heeft soms onverwachte kanten,
weggaan en wegdoen, zijn niet de makkelijkste daden, maar ze brengen je wel
dichter bij Hem, omdat je bereid bent om je apart gezet zijn serieus te nemen.
1 Korintiërs 15:33-34
Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden. Komt tot de rechte
nuchterheid, en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van
God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen.
Het blijft verbazing wekkend, hoe gemakkelijk het is op de brede weg die tot het
verderf leidt, je doet lekker waar je zin in hebt, je omhelst de vrijheid die het
ogenschijnlijk brengt, besef van God is op deze weg ver te zoeken. De weg die
ten leven leidt, is smal, daar vinden gevechten plaats tegen het verderf, er wordt
geoefend in leren van God zelf, om in Hem te blijven, zodat Zijn leven door je
heen kan vloeien, daar wordt gebrek aan kennis omgezet in een leven brengend
krachtige getuigenis, daar is het bederfwerende zout, daar is licht en waarheid.
1 Korintiërs 5:8
Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van
slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en
waarheid.
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Psalm 141:2
Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan,
het opheffen van mijn handen als avondoffer.
Een liefelijke reuk voor zijn aangezicht, een welgevallig offer in tijd en moeite
om Hem te zoeken, om Hem te behagen, een smeekbede om te horen naar een
roepende die zeer duidelijk is, in waar zijn verlangens naar uitgaan. Geen
woorden te haastig gesproken, een zuiver hart die van het kwade niets wil
weten, en vervolgens een totale afkeuring van deel hebben aan andermans
zonden. Roepen om hulp, verwachtende een verhoring op zijn gebed, sprekend
over eigen zwakheid om iets te kunnen, zelfs de kastijding van een
rechtvaardige wordt aanleiding om nog meer te bidden, in liefelijke woorden.
Jakobus 5:16
Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing
ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan
verleend wordt.
Verhoring van gebed gaat altijd samen met voorwaarden door Gods woord
gegeven, God hoort naar zondaren niet, behalve het gebed van bekering,
belijden van zonden naar elkaar, geeft vergiffenis en heeft zeer zeker de
uitwerking van duisternis in het licht brengen. Voor elkaar bidden juist voor
mensen die tot de ontdekking zijn gekomen dat er zonden waren, is
noodzakelijk, opdat er genezing is en troost, het leerelement of voordoen hoe je
zoiets in liefde oplost, is al bij voorbaat vol van de zegen van de Heer, omdat je
doet naar Gods wil, immers in liefde heeft Hij behagen.
1 Johannes 5:14
En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij
iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.
Niemand kan God behagen dan door de heilige Geest, zonder zijn hulp is het
niet mogelijk om te weten wat wij naar behoren kunnen bidden, God die de
harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil
van God voor heiligen pleit, de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten
Gods. Verwachten dat die hulp gegeven wordt, maakt dat onze gebeden een
liefelijke reuk zijn voor Gods aangezicht, we zijn immers bereid om niet te
vertrouwen op eigen inzicht, maar op Hem die onze zwakheid te hulp komt.
Hebreeën 4:16
Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat
wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te
gelegener tijd.
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Psalm 139:11-12
Zeide ik: Duisternis moge mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij
heen; zelfs de duisternis verbergt niet voor U, maar de nacht licht als de dag,
de duisternis is als het licht.
Niets is voor Hem verborgen, geen schepsel is voor Hem verborgen, alle dingen
liggen open en ontbloot voor de ogen van onze God, niet iets om bang voor te
zijn, maar juist iets om grote vreugde over te hebben, omdat niets aan Zijn
aandacht ontsnapt. Hij sluimert noch slaapt, Hij waakt over zijn woord, Hij doet
naar zijn beloften, bij Hem mogen we schuilen onder zijn vleugels, heel dicht
aan zijn hart, veiliger schuilplaats is er niet te vinden, ons leven verborgen met
Christus in God.
Psalm 91:1
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
vernacht in de schaduw des Almachtigen.
Onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser, er is
geen sprake van dat er ook maar iets geroofd wordt uit zijn hand, geen macht,
geen kracht, geen vijand is in staat om ongezien zijn boze daden te doen, Hij
omgeeft ons van achteren en van voren, Hij legt zijn hand op ons. Kan het nog
duidelijker worden omschreven waar onze bewaring vandaan komt, Gods liefdes
macht, voelbaar, zichtbaar, juist in moeilijke tijden, laat God zien wie Hij is, de
Almachtige die troont tot in eeuwigheid.
Psalm 57:8
Mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust;
ik wil zingen, ja psalmzingen.
Midden in gevaar en strijd, is daar de totale geruststelling van een mens die zijn
vertrouwen op God heeft gesteld, een gerust hart in de volle wetenschap dat
alleen God die geven kan. God willen danken en lofzingen na uitredding is de
meest natuurlijke gang van zaken voor een kind van God, Hij troont immers op
de lofzangen Israëls. Er is niets vanzelfsprekends aan bij een mens die God niet
tot zijn schutse heeft gesteld, maar zelf alles in handen denkt te houden, wat mist
zo iemand veel van de omgang met God, waar rijkdom had kunnen zijn in een
zeker weten, zijn er alleen maar vragen, uitstappen in geloof, je vertrouwen op
Hem stellen, maakt dat er een groot verlangen komt om dicht bij Hem te zijn.
Psalm 5:12
Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen,
daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben.
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Psalm 24:3-4
Wie mag de berg des HEREN beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede?
Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt,
nog bedrieglijk zweert.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien, de woorden van Jezus
gesproken op de berg, waar Hij zijn discipelen leerde aangaande het Koninkrijk
van God, een volkomen zegen van God wordt hier beloofd en een leven vol van
zijn gerechtigheid. Onze Vader, is de onveranderlijke God, reinheid en
zuiverheid, zijn in het oude en nieuwe testament geen woorden maar daden, een
vereiste om voor Gods aangezicht te kunnen komen, afwassing door water,
reiniging, volgens de wet door bloed, zonder bloedstorting geen vergeving, en
wij gereinigd door Jezus bloed, mogen komen en knielen en Hem groot maken
in woord en daad.
Johannes 15:3
Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb;
blijft in Mij, gelijk Ik in u.
Geheiligd in Christus Jezus, de discipelen waren volkomen onder de hoede van
hun Heer en Meester, bij de voetwassing was het woord gesproken dat ze rein
waren, behalve die ene wiens hart een heel ander plan had, ook daarin is weer de
verkeerdheid van hart, die oorzaak is van onreinheid, en maakt dat hij in geen
geval deel kan hebben aan de zegen om voor Gods aangezicht te mogen staan.
In Jezus blijven en deel hebben aan Hem, kan alleen als je zijn geboden bewaart
en in zijn liefde blijft, de liefde doet immers zijn naaste geen kwaad.
Filippenzen 1:9-11
En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder
inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt.
Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van
de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van
God.
Het is veel makkelijker om nergens bij stil te staan of iets goed is ja, of nee, deel
hebben aan zonde is niet wat je van nature weg doet, totdat de Heilige Geest je
gaat overtuigen van zonde en ongerechtigheid, dan blijkt de onreinheid niet
opgemerkt te zijn, onzuiverheid in je denken al helemaal niet. Hoe groot is de
genade van God, dat Hij ons wil veranderen naar het beeld van zijn Zoon.
1 Johannes 3:24
En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan
onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.
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Jeremia 31:12
Zo komen zij jubelend op de hoogte van Sion en stromen toe naar het goede
des HEREN, naar koren, most en olie, naar schapen en runderen; hun ziel zal
zijn als een besproeide hof, zij zullen nooit meer versmachten.
De verlosten des HEREN zullen veilig wonen, zij hebben leven en overvloed als
vervulde belofte, omdat Jezus is gekomen om zondaren te redden, Hij heeft zijn
leven ingezet voor zijn schapen en waakt over hen om ze veilig thuis te brengen.
Een huis van vrede heeft Hij ons bereid, met Hem zijn wij verborgen in de
veilige schuilplaats bij de Vader, de vrede van Christus regeert in ons hart en de
liefde die God door de Heilige Geest in ons hart heeft uitgestort, maakt dat wij
een ieder kunnen vergeven, zoals de Here ons alles vergeven heeft.
Jesaja 33:20
Aanschouw Sion, de stad onzer feestelijke bijeenkomsten. Uw ogen zullen
Jeruzalem zien als een veilige woonstede, als een tent die niet verplaatst wordt,
waarvan de pinnen nimmermeer uitgerukt worden en geen van de koorden
ooit losgerukt wordt.
Natuurlijk is dit bedoeld voor het hemelse Jeruzalem, daar is geen ziekte meer
en geen gebrek, geen duisternis en roof, we zijn op weg naar deze stad, er is hier
op aarde geen blijvende stad, wat is het dan een voorrecht dat wij hier op aarde
een voorproef krijgen van wat ons eens te wachten staat. Deel hebben aan de
overwinning van Jezus, Gods Knecht, de Rechtvaardige, die onze
ongerechtigheden op zich heeft genomen en ons rechtvaardig maakt, en ons ook
laat delen in de behaalde buit, omdat Hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood.
Jeremia 31:9a
Onder geween zullen zij komen en onder smeking zal ik hen leiden; Ik zal hen
voeren naar waterbeken op een effen weg, waarop zij niet struikelen.
Zondebesef is en blijft het eerste kenmerk van een bekering, een hevig
verlangen om bevrijd te worden is het gevolg, tranen van echte spijt maken
plaats voor tranen van vreugde, want God laat merken dat Hij ook jouw Vader
wil zijn. Liefde, blijdschap en vrede geeft God in plaats van verdriet, Hij geeft
ons zijn Geest door wie wij kunnen en mogen zeggen dat Jezus Heer is, Jezus is
de leidsman en voleinder van ons geloof, Hij voert ons naar grazige weiden naar
waterbronnen, en leidt ons naar de Vader om voor eeuwig bij Hem te zijn.
Jesaja 49:9b-10
Aan de wegen zullen zij weiden, op alle kale heuvels zal hun weide zijn; zij
zullen hongeren noch dorsten, woestijngloed noch zonnesteek zal hen treffen,
want hun Ontfermer zal hen leiden en hen voeren aan waterbronnen.
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Psalm 12:4-5
De HERE verdelge alle gladde lippen en elke grootsprekende tong;
hen die zeggen:
Met onze tong zijn wij sterk; onze lippen zijn met ons – wie is heer over ons?
Vertrouwen en steunen op eigen inzicht blijft het tegenovergestelde van
vertrouwen op de HERE met je ganse hart, de oerzonde van zelfhandhaving is te
horen in zelfverzekerde meningen, waarin de heerschappij van het vlees zijn
dodelijke werking uit in bewoordingen van verleiding om buiten God om te
leven. Valsheid en dubbelhartige taal, onbetrouwbare woorden van mensen die
met twee tongen spreken, in je gezicht lief en aardig, maar achter je rug om een
en al venijn, je zou kunnen zeggen het gif van de slang die zijn duistere werk
doet.
Judas 16
Dit zijn de morrenden, mokkend om hun lot, wandelende naar hun begeerten,
maar hun mond spreekt hoogdravend, als zij om des voordeels wil (de mensen)
in hun gezicht vleien.
Judas waarschuwt hier voor mensen die de gemeente zijn binnengeslopen,
goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze
enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen, hij noemt ze
dromenzieners, schandvlekken, dwaalsterren, daarmee ontmaskert hij de
duisternis en laat hij aan de vrucht zien, dat de boom slecht is. Beoordelen is
geen kritiek, het is een noodzaak om als bewapening te dienen in onze strijd in
de hemelse gewesten, ons gevecht is niet tegen bloed en vlees, het is tegen
allerlei macht en kracht, die zich ook in mensen manifesteren.
Matteüs 7:19-20
Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het
vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.
Valse profeten die in schapenvacht tot ons komen, maar van binnen zijn zij
roofgierige wolven, hoeveel leed brengen deze mensen als ze niet worden
doorzien, scheuringen, ontwrichtingen, geen vertrouwen meer en hopeloze
verwarring. Dan is het niet moeilijk meer om te lezen dat God korte metten
maakt met deze goddelozen, zij hebben nooit Zijn wil gezocht, wel in de naam
van Jezus werken gedaan, maar zonder Hem aan de gang gegaan, geen wonder
dat Jezus zelf zegt, gaat weg van Mij, Ik heb u nooit gekend, gij werkers der
wetteloosheid.
1 Korintiërs 2:15a
Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen,
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Prediker 4:9-10
Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun
zwoegen. Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee
de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!
Opkomen voor elkaar, beginnend bij één, is een vermaning die op velerlei wijze
naar ons toekomt in Gods woord, gemeenschap der heiligen is niet een
vrijblijvend zitten waar je zit, maar heeft een wandelen en activiteit in zich.
Bewust worden van noodzaak om te strijden voor mensen die dicht bij je staan,
is het begin, als dat in orde is, kan er verder worden gebouwd aan hulp voor de
naaste, het kan niet zo zijn dat je thuis loopt te beschuldigen, in plaats van de
liefde van God te hanteren, en dan denken dat God kracht verleent aan woorden
die niet overeenkomen met wat je thuis in praktijk brengt.
1 Petrus 3:1
Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien
sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner
vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine en
godvrezende wandel opmerken.
Gods kinderen kunnen zich tooien met een zachtmoedige en stille geest, dit staat
in schril contrast met alsmaar willen praten of nog erger, kwalijk nemen en boos
worden omdat de ander niet naar jou wil luisteren. Waar het getuigenis van
liefde en zachtmoedigheid veel had kunnen bewerken, is er nu alleen maar een
keren tegen, wat aantrekkelijk had kunnen zijn, wordt door veel gepraat te niet
gedaan. Getuige zijn is en blijft te zien in je wandel, Gods Koninkrijk bestaat
niet in woorden, maar in kracht.
Hebreeën 10:25a
Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat
gewoon zijn, maar elkander aansporen
De een kan niet zeggen tegen de ander, ik heb jou niet nodig, in de gemeente van
onze Here Jezus Christus, we hebben elkaar nodig om sterk te zijn in Hem, op
het moment dat wij ons hart aan de Heer geven, zijn wij niet meer alleen, Hij is
het die ons draagt en opricht als wij dreigen te vallen, Hij leert hoe wij een
voorbeeld kunnen zijn in het volgen van Hem, en het is nog steeds geldig dat
een goed voorbeeld, goede leerlingen opbrengt. Wij zijn geroepen om het voor
elkaar op te nemen en elkaar vrij te spreken om zo Gods liefde te laten zien.
Johannes 13:35
Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde
hebt onder elkander.
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Psalm 107:42
De oprechten zien het en verheugen zich, alle onrecht sluit de mond.
Het zien van de daden Gods is een voorwaarde om God te kunnen loven en
prijzen, gered worden uit benauwdheid na aanroepen van de Heer, verlost
worden uit angsten, begrijpen dat Hem alleen alle eer toekomt, zien dat Hij de
enige is die kan verlossen van alle kwaal en gebondenheid, maakt dat de
behoefte groot is om jubelend te vertellen over de wonderen die Hij doet aan de
mensenkinderen. Groot is zijn goedertierenheid als wij tot erkentenis van de
waarheid komen, zien dat de weg niet recht was in Gods ogen, maakt dat wij
voor Hem buigen, om dan te zien dat Hij alles wel maakt.
Job 36:11
Indien zij horen en zich onderwerpen, dan voleindigen zij hun dagen in
voorspoed en hun jaren in geluk.
Hier is sprake van geopende oren, verkregen nadat zij gebonden waren door
banden van ellende, om te horen naar Gods liefdevolle vermaning om zich te
bekeren van hun boosheid, Hij brengt hun hun daden onder het oog, hun
overtredingen, zodat zij zich kunnen onderwerpen om met Hem in het reine te
kunnen leven. Zien en horen en doen, zijn noodzakelijk om weer het rechte pad
te bewandelen, gehoorzaamheid is en blijft datgene waar onze God zijn zegen
aan geeft, beslissen en kiezen om Hem te behagen, brengt onherroepelijk
verandering met zich mee, blijdschap in plaats van verdriet, licht in de
duisternis, bevrijding uit gevangenschap, waarlijk een God die met je is.
Psalm 66:18
Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord.
De gezindheid van het vlees is de dood, de gezindheid van de Geest is leven en
vrede, alle arglistigheid van ons hart moet wijken voor de overtuiging van de
Heilige Geest, Hij is het die ons leidt naar de volle waarheid, alle leugen wordt
openbaar, geen onrecht kan ongezien zijn gang gaan. Gods tucht is ook hierin
van toepassing, wie niet horen wil moet voelen, ondergaan wat je zelf hebt
veroorzaakt is vaak zijn werkwijze, totdat je gaat roepen in je nood, dan pas kan
Hij je laten zien door zijn Geest, wat de oorzaak is van verwijdering, dan is de
blijdschap groot, omdat Hij heeft gehoord naar een oprecht verlangend hart om
verlost te worden, alleen door Jezus hebben wij dit recht verkregen, alleen door
Jezus hebben wij de Vader leren kennen zoals Hij was en is en altijd zal zijn.
Psalm 66:17
Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang
onder mijn tong.
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Psalm 26:4-5
Bij de valsaards zit ik niet neer, met de huichelaars ga ik niet om;
ik haat het gezelschap der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet neer.
Het eerste gedeelte van psalm één kan hier zo bij gevoegd worden, welzalig de
man die niet wandelt, staat, zit of beter gezegd deel heeft aan mensen die de
Heer niet erkennen als hun God. Davids gebed naar God is met grote
vrijmoedigheid, zonder enige bedenking zeggen dat hij niet van plan is om
ergens in te belanden waar God niet wordt geëerd. Stelling nemen is en blijft een
eerste vereiste om op Gods weg te kunnen blijven wandelen, Hij is immers
heilig en Hij wil dat wij deel krijgen aan zijn heiligheid, dat daar besluiten in
moeten worden genomen moge duidelijk zijn.
1 Petrus 1:17
En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar
ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap,
Heilig worden in je wandel heeft veel oplettendheid nodig, zonder de Heilige
Geest is het onmogelijk om daar aan te voldoen, gehoorzaamheid aan de
waarheid is het begin van alle wandel in de Heer, beginnend in het klein en
daarna met steeds meer begrip voor de nauwgezetheid van opvoeden, om ons op
Hem te doen lijken. Openbaring is nodig om te verstaan dat er dingen zijn die
ons belemmeren om Jezus te kunnen volgen, ons hart is meestal minder
bereidwillig dan wij denken en is van nature ongehoorzaam, als daar geen
inzicht in is, blijft de waarheid onzichtbaar achter gesloten deuren, geen licht
breekt door, totdat er overgave aangeboden wordt, om te luisteren met een
geestelijk oor.
Efeziërs 4:17-18
Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen
zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd
in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in
hen heerst, om de verharding van hun hart.
In nieuwheid des levens wandelen, jezelf onbesmet van de wereld bewaren,
geen deel hebben aan de zonden van anderen, zomaar een selectie van
verordeningen uit het woord van God, geen vrijblijvende woorden, maar
woorden die ons brengen in zijn tegenwoordigheid, levenbrengende woorden
van licht en van waarheid, het doen is aan ons, in afhankelijkheid van de Heilige
Geest.
Efeziërs 5:7-8
Doet dan niet met hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt
gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts,
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Spreuken 23:17-18
Uw hart zij niet naijverig op de zondaren,
maar beijvere zich voortdurend de HERE te vrezen;
waarlijk, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.
Er is hoop voor de toekomst, een volkomen één zijn in Jezus met God, een
heerlijke belofte van welzijn en leven, een aards leven die allesbepalend is voor
wat ons straks te wachten staat als we voor eeuwig bij Hem mogen wonen, een
leertijd om het goede te zoeken, niet onszelf maar Hem die alles voor ons heeft
overgehad en een volkomen werk in ons wil doen.
In ons denken begint het verkeerde en als dat niet een halt wordt toegeroepen,
gaan we met onze verkeerdheid van hart daar woorden aan geven, die woorden
brengen iets tot leven en voor je het weet sta je tegenover Hem in plaats van één
te zijn, hoe belangrijk is het dat je besef hebt dat jouw activiteit bepalend is of er
vreze des Here is, of vijandschap.
Jakobus 3:14-15
Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan
niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid, die van boven
komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels;
Bittere naijver wordt altijd veroorzaakt door zelfzucht, je vindt de begeerte van
je vlees en je zin willen krijgen het allerbelangrijkste, er is nooit tevredenheid te
vinden, want alles is gericht op bevrediging van je eigen ik. Waar naijver en
zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk, een aards gericht
zijn die het onmogelijk maakt om ook maar iets te ontwaren van de wijsheid die
van boven komt, gezocht wordt er niet en daarmee ook niet gevonden wat van
blijvende waarde is.
Filippenzen 3:14b
Vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij
ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in
Christus Jezus.
Alles voor vuilnis houden om Christus te winnen, wat je ooit had, wat je ooit
was, alles prijsgeven en jagen naar wat voor ons is weggelegd en ons wordt
geschonken in Jezus onze Heer, het volmaakte, het volkomene. Zo is weer
duidelijk dat God een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken, voor nu en voor
de toekomst.
Romeinen 15:13
De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om
overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.
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Jeremia 15:16
Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot
vreugde en blijdschap mijns harten; want uw naam is over mij uitgeroepen,
HERE, God der heerscharen.
Midden in een moeilijke bediening die aan Jeremia was gegeven om Gods
gericht aan een ongehoorzaam volk te verkondigen, staat deze belijdenis van de
profeet, rondom hem alleen maar tegenstanders, op een zeer eenzame plaats
gebracht door de hand van God, en dan deze woorden uiten is het kenmerk van
een liefdevolle relatie, van een kennen van wie God werkelijk is.
Ook in de volgende verzen is zijn belijdenis er een van vertrouwelijke omgang,
hij schroomt niet om zijn klacht neer te leggen voor het aangezicht van zijn God.
Gods antwoord laat niet lang op zich wachten, Jeremia zal zijn als Gods mond,
als een koperen onneembare muur, een belofte van hulp en bevrijding uit de
hand van bozen en uit de vuist van geweldenaars.
2 Korintiërs 5:20-21
Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande;
in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen.
Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat
wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
Gods Zoon, die het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf
ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de
mensen gelijk geworden is, God heeft Hem voor ons tot zonde gemaakt, de
verzoening is in Jezus, de gerechtigheid Gods is in Hem, omdat Hij door God
uitermate verhoogd is, en de naam aller namen heeft gekregen, tot eer van God,
de Vader. In die naam, mogen wij als gezalfden van de Heer, als zijnde de mond
van God, mensen vermanen om God het allermeeste lief te hebben, om niet
meer naar het vlees te leven, maar Hem als het allerhoogste doel van je bestaan
te stellen.
Psalm 119:72
De wet van uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud en zilver.
De mens leeft van alles wat uit de mond des HEREN uitgaat, Hij vermaant ons
zoals een man zijn zoon vermaant, om te doen wat Hij van je vraagt, om in zijn
wegen te wandelen en Hem te vrezen, tot vreugde en blijdschap zal het woord
zijn in je hart, want nabij u is het woord, in je mond en in je hart.
Kolossenzen 3:17
En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam
des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!
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Lucas 6:46-47
Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg? Een ieder, die tot Mij
komt en mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is.
Een ieder die hoort, graaft diep om de fundering op de rots te kunnen leggen, het
huis wat daarop gebouwd is kan een watervloed doorstaan en is niet aan het
wankelen te krijgen, het is goed gebouwd. Een ieder die hoort en niet doet, is
gelijk aan iemand, die zijn huis op de grond bouwt zonder fundament, het kan
niet blijven staan, het wordt een grote bouwval. Beproevingen zullen altijd
uitmaken of de bouw vanuit de moeite van het graven is ontstaan, eigen werken
komen onherroepelijk aan het licht, wat jammer van de tijd die daaraan is
gespendeerd, druk zijn met doen, zonder je af te vragen of het wel de bedoeling
is, hout, hooi en stro is het gevolg, geen best bouwmateriaal zeer onbestendig.
2 Timoteüs 2:19
En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here
kent de zijnen, en: Een ieder die de naam des Heren noemt, breke met de
ongerechtigheid.
Wanneer wij ons laten reinigen en zuiveren van alle ongerechtigheid, zijn wij
voorwerpen met eervolle bestemming, geheiligd, bruikbaar voor de eigenaar,
voor iedere taak gereed. Jagen naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en
vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart, heeft alles te maken met
doen wat Hij zegt, breken met ongerechtigheid is een daad, een voorwerp zijn
van goud, zilver en kostbaar gesteente is het resultaat van de diepte in gegaan
zijn, hout, hooi en stro zijn aan de oppervlakte te vinden, kostbaar gesteente is
onder hoge druk tot stand gekomen, diamant is uit koolstof gevormd, het is aan
ons wat wij willen ondergaan, de druk die verandering teweeg brengt, of blijven
in de oude staat.
2 Korintiërs 5:1
Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt
afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen
gemaakt, een eeuwig huis.
Het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig, vernieuwing en
verandering is hier en nu, overgave aan Gods liefdevolle hand, is nodig om niet
gelijkvormig aan deze wereld te blijven, maar om te erkennen wat de wil van
God is, het goede, welgevallige en volkomene.
Hebreeën 3:4
Want elk huis wordt door iemand gebouwd,
maar de bouwmeester van alles is God.
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Nahum 1:7
De HERE is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid;
Hij kent hen die bij Hem schuilen.
Geen enkele kans voor de vijand als wij op de HERE vertrouwen, de naam van
de Heer is een sterke toren, daar is de plaats waar wij onaantastbaar zijn, in zijn
kracht en in zijn nabijheid is de beschutting waar je als Zijn kind naartoe mag
rennen. Deze vrijmoedigheid is ons gegeven om er naar te handelen, we kunnen
ons terugtrekken van de dagelijkse moeilijkheden, klein en groot, daar is geen
moed voor nodig, het is de makkelijke weg van het vlees, wat een armoedige
eenzame schuilplaats heb je dan. God heeft ons geen geest van lafhartigheid
gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid, in de naam van
Jezus mogen wij komen bij de Vader, met Christus zijn wij verborgen in God.
Psalm 91:14
Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.
Gods omgang met ons is niet te vergelijken met menselijke relaties,
doorgronden kan alleen de Allerhoogste, niets is voor Hem verborgen, open en
ontbloot liggen alle schuilhoeken van ons hart, geen wonder dat het even
schrikken is als Hij aan het werk gaat in een mensenleven. Veranderingen
worden doorgevoerd in grote precisie en trefzekerheid, bevrijding vindt plaats
bij mensen die hun vertrouwen op Hem hebben gesteld, die Hem willen leren
kennen zoals Hij echt is, een volkomen werk van uitvoering door de Geest van
God, Hij immers is de enige die de liefdevolle bedoelingen openbaart aan Gods
kinderen.
Psalm 36:11
Bestendig uw goedertierenheid voor wie U kennen,
en uw gerechtigheid voor de oprechten van hart.
Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God, daarom schuilen de
mensenkinderen in de schaduw uwer vleugelen, het kennen van Hem, is en blijft
de voorwaarde van onze God, om deel te kunnen hebben aan alles wat Hij in
Zijn Zoon Jezus heeft geschonken. Geloven dat Hij het goede met een ieder van
ons voor heeft is vooral in moeilijke momenten, niet het eerste waar je aan
denkt, en toch is en blijft dat het geheimenis van het schuilen bij God, durven
geloven dat Hij met je is, in alles.
1 Johannes 4:16b
God is liefde, en wie in de liefde blijft,
blijft in God en God blijft in Hem.
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Efeziërs 2:8-9
Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf:
het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.
In Christus schenkt de Vader ons alle dingen, zijn maaksel zijn wij, in Christus
geschapen om goede werken te doen, die God van te voren bereid heeft, opdat
wij daarin zouden wandelen. Genade kocht ons vrij uit de slavernij van zonde en
ongerechtigheid, zonder Christus is er geen hoop om van de Vader te zijn, wij
waren allemaal zonder uitzondering veraf, in Christus zijn wij dichtbij gekomen,
door zijn verzoenend offer aan het kruis. Huisgenoten Gods, medeburgers der
heiligen, geen vreemdelingen meer, maar kinderen van God, mede-erfgenamen
van Christus, wat een onvoorstelbare genade.
Jakobus 1:16-17
Dwaalt niet, mijn geliefde broeders.
Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder,
van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.
Dwalen is te allen tijde een indicatie van de rechte weg kwijt zijn, met andere
woorden een eigen weg bewandelen buiten God om, zonde is dan een directe
oorzaak, eigen begeerte maakt dat de vijandschap van het vlees zijn kop heeft
opgestoken. Tegenover de Geest kom je dan te staan, want de Geest gaat in
tegen het begeren van je vlees, wat een opluchting voor de dwalenden om te
merken dat als wij ons onderwerpen aan de Vader der lichten, dat de genade
onmiddellijk weer gegeven wordt, zonder verwijt, in grote trouw, een weg van
leren om dicht bij Hem te blijven in alles.
Romeinen 6:23
Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade,
die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.
Hoewel wij dood waren door onze overtredingen, heeft God, die rijk is aan
erbarming, ons in zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons mede
een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, Hij heeft ons
mede levend gemaakt met Christus, om aan ons de overweldigende rijkdom
zijner genade te tonen, naar (zijn) goedertierenheid, in Christus Jezus. Geen
gave die verborgen kan blijven, Hij heeft ons begiftigd met grote beloftes,
eeuwig leven, door het geloof geschonken in Jezus onze Heer.
1 Korintiërs 2:12
Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God,
opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.
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Jesaja 40:23b-24
Hij maakt de regeerders der aarde tot ijdelheid; nauwelijks zijn zij geplant,
nauwelijks gezaaid, nauwelijks wortelt hun stek in de aarde,
of Hij blaast reeds op hen, zodat zij verdorren, en een storm neemt ze op als
stoppels.
Met wie dan wilt gij God vergelijken en welke vergelijking op Hem toepassen,
de volken zijn als niets voor Hem, zij worden beschouwd door Hem als nietig en
ijdel, waar blijven dan de leiders in hun komen en gaan. Gods heerschappij is
een eeuwige heerschappij, niets en niemand kan tegen Hem op, niemand die
Hem doorgronden kan, Hij is Schepper van de einden der aarde, volken woelen,
natiën zinnen op ijdelheid, machthebbers spannen samen, maar God die in de
hemel zetelt lacht, de Here spot met hen, Hij spreekt tot hen in toorn en
verschrikt hen in zijn gramschap, Hij heeft immers zijn Koning gesteld over
Sion, zijn heilige berg.
Matteüs 15:13b
Elke plant die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden.
Leiders van die tijd, hun werken deden zij om in het oog te lopen bij de mensen,
leidslieden wilden zij genoemd worden, eerste plaatsen was hun begeerte, eer
van mensen, alles deden zij in aardse gezindheid, ongeestelijk en daarmee
duivels. Geen wonder dat Jezus er korte metten mee maakt en duidelijk is over
hun verblindheid, die het licht niet kan verdragen, blinden zijn zij, die blinden
leiden, geen wijsheid maar kortzichtig denken is hun deel, in alles is te zien dat
deze planten geen bestaansrecht hadden ontvangen van God, zij waren tot
verdwijning gedoemd.
Jesaja 61:3b
En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des
HEREN, tot zijn verheerlijking.
Tedere liefde spreekt hier uit voor Gods volk, voor zijn geliefden, bomen
geplant aan waterstromen die zich hullen in zegeningen, die standvastig de wil
van God zoeken, drinkend uit de bron van levend water die gegeven wordt om
niet. Gods eer wordt gezocht en geen eigen eer, wijsheid wordt verwacht en
verkregen, liefde wordt beantwoord met grote dankbaarheid, lofprijs en
aanbidding is in ons hart en in onze mond, geen kortstondige liefdesrelatie, maar
een eeuwig verbond, geplant om voor eeuwig bij Hem te blijven.
Psalm 2:10-11
Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde.
Dient de Here met vreze en verheugt u met beving.
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Spreuken 20:11
Reeds een knaap laat zich door zijn handelingen kennen,
of zijn doen zuiver is en recht.
Hoe duidelijk wordt hier weergegeven dat elke jongen al zichtbaar voor een
ieder, in zijn handelingen laat zien of er oprechtheid is of veel van “ik”
gerichtheid. Voor een ieder is er altijd bijsturing mogelijk, er moet gevormd en
verteld worden hoe de regels zijn, en ook hierin zijn er weer grote verschillen
hoe een jongen kan reageren, de een heeft gehoorzaamheid een ietsjes meer in
zijn vaandel, dan de ander, maar dat mag nooit en te nimmer oorzaak zijn van
voortrekken, of nog erger, meer van de een houden dan van de ander. Een
jongen die nooit iets uithaalt in uitproberen en onderzoeken, ben ik nog niet
tegen gekomen, de humor is uiterst belangrijk in het kijken naar jongensstreken,
houden van is en blijft de voorwaarde om goed te kunnen bijsturen.
Spreuken 22:6
Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is,
zal hij daarvan niet afwijken.
Als antwoord op de moeite die gedaan wordt om de knaap op het rechte pad te
brengen, is dit de belofte die het woord van God geeft, de inprenting zal
doorwerken tot in de ouderdom, de moeite heeft als beloning dat de betrouwbare
inzettingen Gods een richtsnoer en leidraad zijn die blijvend is, geen woord dat
van God komt zal krachteloos wezen. Veel jongens die hun ouders tot wanhoop
brachten, zijn opgegroeid tot krachtige mannen omdat er veel van hun karakter,
mits bijgestuurd door God, zeer bruikbaar is in het Koninkrijk van God, durven
is immers een voorwaarde om uit te stappen in het anders zijn, omdat het besluit
is genomen om Jezus te volgen en niet de wereld.
Deuteronomium 6:6-7a
Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten
en daarover spreken,
Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht, alle inprenting waard, kinderen leren Gods geboden te
onderhouden op een liefdevolle manier, wijsheid en inzicht is door Jezus dood
en opstanding ons deel geworden, liefde in overvloed aanwezig bij God die
geeft zonder verwijt, streng zijn hoort daar zeker bij, in tucht ligt grote zegen.
Titus 2:11-12a
Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons
op te voeden,
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Jesaja 26:10
Al wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert geen gerechtigheid; hij
handelt slecht in een land van recht en de majesteit des HEREN ziet hij niet.
Ogen die ziende blind zijn en oren die horende doof zijn, zo is iemand die
geestelijk dood is, geen hart die gevoelig is naar de heilige Geest, maar een hart
van steen, of zoals het woord ons leert, een hart wat vet geworden is, ongevoelig
voor de dingen Gods, goddeloosheid is dan te zien in handel en wandel. Geen
gerechtigheid staat hem voor ogen, vergeeft iemand hem om zijn slechte daden,
het wordt niet opgemerkt, geen liefde wordt herkend als zodanig, nee, hij blijft
in zijn ongerechtigheid en is niet van plan zijn alleenheerschappij op te geven.
Jeremia 17:5b-6
Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens
hart van de HERE wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die
het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de
woestijn, een ziltachtig, onbewoond land.
Ook hierin wordt op een niet mis te verstane wijze een totale verblindheid
weergegeven, geen onderscheiding in goed en kwaad, een hopeloze situatie en er
zelf geen erg in hebben, dat is het deel van de mens die kiest om te wonen in een
land waar de zegen van de HERE ver te zoeken is. Het land van duisternis geeft
weinig uitzicht, geen licht, geen waarheid, de leugen regeert onbarmhartig,
doelgericht de mens als het allerbelangrijkste zien, vertrouwen op hulp van het
vlees in al zijn kortzichtigheid en zondigheid maakt dat de dood zeggenschap
heeft gekregen, in een leven vol van ongerechtigheid.
Kolossenzen 1:13-14
Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het
Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben,
de vergeving der zonden.
Het evangelie is zo eenvoudig, geef je leven aan Jezus en je zult de majesteit des
HEREN zien, word wederom geboren en je zult het Koninkrijk Gods zien, God
is het die je ogen opent om de schoonheid van de Koning te kunnen zien, Hij is
het die je roept om van Hem te leren aangaande de weg die je gaan moet, een
weg die van te voren is bereid om daar op te wandelen. Genade is je deel en
wordt omarmd als Gods gave omdat je voor Hem hebt gekozen, uit de dood in
het leven gebracht, een uitzicht van rijke zegen in een land vol van Gods liefde.
Efeziërs 2:8,9
Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf:
het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.
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Jesaja 1:2
Hoort, hemelen, en aarde, neig uw oor, want de HERE spreekt: Ik heb
kinderen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn van Mij afvallig geworden.
Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester, maar Israël
heeft geen begrip, mijn volk geen inzicht, zij hebben God verlaten en zich tegen
Hem gekeerd, meer dan gewone zondigheid wordt hen aangerekend, zij worden
zelfs aangesproken als volk van Gomorra, en hun leiders als bestuurders van
Sodom, God haat de nieuwemaansdagen en feesten met heel zijn ziel, Hij hoort
niet naar ze en doet hun handelingen van zijn aangezicht weg. En dan toch weer
zijn volle genadeaanbod in de uitnodiging om terug te keren van hun boze
wandel, om samen met Hem in het gericht te gaan, komt toch, zegt de HERE; al
waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij
rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.
Jesaja 4:2
Te dien dage zal wat de HERE doet uitspruiten tot sieraad en heerlijkheid zijn,
en de vrucht des lands tot glorie en luister voor de ontkomenen van Israël.
Opgeschreven ten leven in Jeruzalem, zijn de ontkomenen in het eindoordeel,
heilig worden zij genoemd, gewassen zijn zij, het vuil en bevlekking zijn
weggespoeld door de Geest van gericht en uitdelging. Zijn beschutting zal
heerlijk zijn, voor eeuwig een plaats om te schuilen, de overgeblevenen mogen
zich verheugen in het heil van God, die Hij beloofd heeft aan diegene die
gewillig willen luisteren naar zijn stem, om het goede des lands te eten. Kan er
een duidelijker verwijzing zijn naar onze Messias, Gods Zoon, een volkomen
verlossing voor zondaars, een volkomen reiniging door Jezus bloed, een wit
gewassen kleed van heil en gerechtigheid, ontkoming aan het eeuwig oordeel, en
een schuilplaats met Christus in God, een heerlijke beschutting.
Matteüs 9:13
Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen
offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar
zondaars.
Jezus kwam om ons zondaars te redden, bewogen was en is Hij over zondaars
die verloren dreigen te gaan, alles doet Hij om door Gods Geest ons te
overtuigen van zonde en gerechtigheid, om te komen tot de wateren voor
afwassing en heling, om deel te mogen hebben aan de barmhartigheid van God.
Openbaring 22:17
En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom!
En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.
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Spreuken 15:1
Een zacht antwoord keert de grimmigheid af,
maar een krenkend woord wekt de toorn op.
Wat is de wil van God in een kind van God belangrijk, geen makkelijke kort
door de bocht oplossing is hier in te vinden, integendeel, het kost op zijn minst
je eigen belang. In het goede, welgevallige en volkomene is te herkennen of de
Geest vaardig is over ons, de voorwaarde is en blijft een volkomen overgave aan
de God van alle barmhartigheid, een Gode welgevallig offer, met als beloning op
Hem gaan lijken en weten wat Hij van ons verwacht. In het belang zoeken van
de ander ligt een willen uitstappen ten grondslag, niet een wegcijferen van
jezelf, maar een bedenken wat de ander er toe brengt om op een bepaalde manier
iets te zeggen, wijsheid en inzicht om het goede te doen is alleen mogelijk in
afhankelijkheid van Hem die alles voor ons heeft overgehad.
Filippenzen 2:3b-4
Doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf;
en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder (lette) ook op dat
van anderen.
Het belang van één zijn en liefde hebben onder elkaar was en is van het hoogste
belang, één zijn in allemaal dezelfde mening, is een aards één zijn, er is maar
één macht die ons één maakt en dat is Gods liefdesmacht. Hoe rijk zijn wij in
Hem als wij leren verstaan wat de Geest tegen de gemeente zegt, de Geest van
raad en wijsheid hebben wij bij voortduring nodig om ons vlees een halt toe te
roepen in dode werken, indien wij door de Geest de werkingen van het vlees
doden, zullen wij leven zoals het vanaf het begin bedoeld is.
Efeziërs 5:8b-10
Wandelt als kinderen des lichts, - want de vrucht des lichts bestaat in louter
goedheid en gerechtigheid en waarheid -, en toetst wat de Here welbehagelijk
is.
Licht is een wapen die duisternis doet verdwijnen als sneeuw voor de zon, zacht
zijn in plaats van hard terug slaan met woorden heeft nog altijd een licht
brengend effect, vrede willen voor zover het van ons afhangt, is een doel om
naar te streven, God geeft zijn zegen in overvloed aan die mens die bereid is om
te doen naar zijn woord.
Romeinen 8:13
Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven;
maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.
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1 Korintiërs 1:30-31
Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is
geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij,
gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.
Geen vlees kan roemen op welke grond dan ook voor het aangezicht van God,
alles is hoe dan ook van Hem, Hij is het die alles geschapen heeft, Hij is het die
de zijnen roept, Hij is het die onaanzienlijken tot aanzijn brengt, Hij verkiest dat
wat niets is, om zijn volle glorie door hen heen te laten schijnen. Volkomen is
het weten van een geroepene die vanuit zichzelf niets heeft om iets te zijn,
afhankelijkheid is een eerste vereiste, Jezus is de kracht Gods en de wijsheid
Gods, in Hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen, wie zou dan
nog kunnen roemen over eigen dingen, of vermogens.
2 Korintiërs 10:17-18
Maar wie roemt, roeme in de Here; want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie
van de Here een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan.
Jezelf aanprijzen, vooraan gaan staan, de Here voor zijn voeten lopen, allemaal
indicaties van zelfheerschappij, geen prettige gedachte als je bedenkt dat
voorbijgegaan is aan het fundament van ons geloof, jezelf verloochenen, je kruis
opnemen, je leven verliezen om Zijnentwil. Wat zou het een mens baten, als hij
de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens
geven in ruil voor zijn leven? Alles gaat voorbij, niets is hier blijvend, de winst
die je meende te hebben in eigen werken is een windvlaag, een ademtocht, er
blijft niets van over, Gods werk is een blijvende aanbeveling voor eeuwig.
1 Petrus 5:10
Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige
heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen,
sterken en grondvesten.
Je vernederen onder de machtige hand Gods, brengt verhoging op zijn tijd, deel
hebben aan Jezus lijden, brengt deel hebben aan zijn verheerlijking, er is geen
andere weg dan de weg van beproefdheid van het geloof, die volharding
uitwerkt, daar is het streven naar, het brengt vreugde en als de beproeving is
doorstaan zal de kroon des levens worden ontvangen, die Hij beloofd heeft aan
wie Hem liefhebben.
2 Korintiërs 12:10
Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden,
vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben,
dan ben ik machtig.
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Lucas 6:45
Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een
slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort.
Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.
Onze Vader, die in de hemelen is, laat de zon opgaan over bozen en goeden en
laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, Hij, onze God kent
geen partijdigheid, partijschap is altijd een werk van het vlees, een verdeel- en
heersmethode, Gods liefde spreekt een andere taal, je vijand liefhebben en voor
hem bidden. Toch spreekt de bovenstaande tekst over de vrucht van een goede
boom of slechte boom, over onderscheiden en bewapenen, over beoordelen uit
welke bron of schat men put, hoe noodzakelijk is het dat wij weten waar de
ander staat in de woorden die gesproken worden, liefhebben betekent niet dat je
zand in je ogen laat strooien, het is veel meer vanuit een weten en er dan goed
mee omgaan.
Matteüs 12:36-37
Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij
rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij
gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.
Hier komt ten volle tot uiting dat er niets vrijblijvends is in de woorden die
gesproken zijn in boosheid en haat, veroordelend vanuit het vlees en daarmee
vanuit de duisternis, korte metten op de dag des oordeels en in het hier en nu, het
brengt jezelf onder een veroordeling, niets is te merken van de kansen die een
kind van God heeft gekregen om te putten uit de liefde en wijsheid van God.
Genade is alleen merkbaar als Gods wet in je hart je het goede laat denken en
spreken, leren herkennen wat veroordeling brengt en wat genade brengt is dan
de leerschool van God, vrucht voortbrengend die aan de rechtvaardiging
beantwoordt.
1 Korintiërs 2:13
Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid,
maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke
vergelijken.
Beoordelen samen met de heilige Geest vanuit het kindschap Gods, is en blijft
tot eigen bewapening en leidt tot mondigheid, zodat wij niet vallen door het
valse spel der mensen, maar standvastig in Christus Jezus kunnen blijven staan.
Efeziërs 5:11
En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis,
maar ontmaskert ze veeleer,
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Psalm 59:13
Zonde van hun mond is het woord van hun lippen;
laten zij daarom in hun hoogmoed gevangen worden,
en om de verwensing en de leugen die zij vertellen.
Zonder God of gebod leven is te horen in woorden en te zien in daden, geen
mens gaat vrijuit als het gaat om de keuze die in boosheid is gemaakt, verstrikt
en gevangen in een web van ongerechtigheid, gaat het van kwaad tot erger.
Oorzaak en gevolg is zoals altijd een eigen verantwoording, ook al lijkt het soms
aan de ander te liggen, het is altijd een onderzoeken in eigen hart, donkere
wolken belemmeren het licht en verhinderen om helder te denken, een wirwar
van gedachten, een doolhof die niet het uitzicht heeft om op de goede plek te
komen. Boosheid in zijn volle gedaante, vol van leugen en verwoestende
uitwerking, haat en nijd, welke heer gediend wordt valt niet moeilijk te raden.
2 Petrus 2:18
Want met holle hoogdravende klanken verlokken zij door vleselijke begeerten
en door ongebondenheid hen, die zich ternauwernood aan degenen,
die in dwaling verkeren, onttrekken.
Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn zij verdwaald, op die dwaalweg
zijn zij slaven des verderfs geworden en proberen ook anderen zo ver te krijgen
dat zij meedoen in hun ongebondenheid. Vrijheid spiegelen zij hun voor,
gevangenschap brengt het hun, immers, door wie men overmeesterd is, diens
slaaf is men. Het was voor deze mens beter geweest dat hij geen kennis had van
de rechte weg, het is zoveel erger om terug te gaan naar de duisternis, als je weet
hebt van Gods liefde en licht, van reiniging en vergeving van zonden.
Jakobus 5:19-20
Mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt, en een ander
brengt hem tot inkeer, weet dan, dat wie een zondaar van zijn dwaalweg
terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken.
Gods liefde dringt ons, om terug te halen wat is geroofd en geplunderd, niet in
het wilde weg, maar op zijn tijd en in beschikbaarheid om Hem te dienen.
Iemand die verstrikt is geraakt weet meestal niet de weg naar God terug te
vinden, voorbede en op de bres staan, zijn voorlopers om de weg voor God te
banen, zodat er ruimte wordt geschapen voor zijn woord en verlossing.
2 Timoteüs 2:25b-26
Het kon zijn, dat God hun gaf zich tot erkentenis der waarheid te keren en,
ontnuchterd, zich te wenden tot de wil van Hem, (losgekomen) uit de strik des
duivels, die hen gevangen hield.
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Hebreeën 6:7
Want de grond, die de regen, welke er telkens op valt,
indrinkt en gewas voortbrengt, geschikt voor hen,
ter wille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God;
Deel krijgen aan de heilige Geest, aan het goede woord Gods en de kracht die
daar van uit gaat als voorproef voor de toekomstige dingen, brengt de volle
zegen van God, Hij is de landman en Hij wacht met grote lankmoedigheid op de
kostelijke vrucht, totdat de vroege en late regen er op gevallen is. Hij zet zijn
arbeiders in om te planten en te begieten, om te onderwijzen en te vermanen, om
keer op keer weer op de bres te gaan staan voor het hoogste doel, mensen dichter
bij Jezus brengen, zodat er in Hem het wonder gebeurt van groei en rijpheid,
de volle wasdom en een zichtbaar worden van de vrucht van de Geest, die het
zoonschap ten volle weergeeft.
Johannes 15:5
Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem,
die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.
Eten van Hem, drinken van Hem, deel krijgen aan Hem, dat bewerkt de vrucht
waar de Vader mee verheerlijkt kan worden, de Vader is de landman,
de bewerker van alles, Hij bewerkt het willen en het werken, Hij heeft ons
geroepen in zijn grote trouw om gemeenschap te hebben met zijn Zoon Jezus
Christus onze Heer. Zonder die gemeenschap is het onmogelijk in Jezus te
blijven, de relatie die Gods zegen brengt is een nauwgezet leren luisteren naar
wat Hij door zijn Geest in je hart legt, zijn woord krijgt gestalte in de keuze om
niets zonder Jezus te willen doen of zijn.
Johannes 6:57
Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en ik leef door de Vader,
zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij.
Deel hebben aan zijn lijden, is deel hebben aan zijn verheerlijking,
samengroeien met dat wat gelijk is aan zijn dood, brengt onherroepelijk dat wat
gelijk is aan zijn opstanding, het sterven aan jezelf brengt die vrucht voort, waar
het verlangen van de Vader naar uitgaat, lijken op de Zoon zijner liefde.
Hongerend en dorstend naar de gerechtigheid, zijn zij gedrenkt met het levende
water door zijn heilige Geest, om voor eeuwig vrucht te dragen.
Joël 2:23
En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de HERE, uw God,
want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u
nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.
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Psalm 10:4
De goddeloze met zijn neus in de hoogte (denkt):
Hij vraagt geen rekenschap; al zijn gedachten zijn: Er is geen God.
Kenmerkende houding van een mens die in hoogmoed zijn dagen doorbrengt in
de volle overtuiging dat het niet gezien wordt en er geen gericht zal zijn over
zijn goddeloze woorden en handelingen. Kwaad op kwaad is een onvoorstelbare
oogst van duistere gedachten die het licht niet kan verdragen, leugen is een
doodgewoon iets en een gewetensnood is in de verste verte niet te bespeuren,
ondergegraven zijn alle mededogen en barmhartigheden. Dood voor God, levend
in de zelf gecreëerde hel zonder enig uitzicht op verbetering, roemt hij van harte
over zijn eigen daden, en staaft ook anderen in hun boze werken.
2 Timoteüs 3:13
Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen;
zij verleiden en worden verleid.
Mensen met een schijn van godsvrucht, maar verder alle eigenschappen
bezittend van een onbekeerd iemand, zijn vijanden onder ons en zijn aan hun
vrucht te herkennen, alles wat tegen de liefde van God in gaat
vertegenwoordigen zij, pochers, zelfzuchtig, lasteraars, opgeblazen, afkerig van
het goede, trouweloos en nog veel meer van deze eigenschappen, het zijn
mensen wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan.
Het moge duidelijk zijn dat beoordelen zeer noodzakelijk is om niet in de
strikken van hun leugenachtigheid terecht te komen.
1 Korintiërs 5:11
Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij
een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar,
dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten.
Een vermaning uit liefde geschreven, om alert te blijven in beoordeling van wat
echt is en namaak, hoeveel mensen hebben in hun eigen gerechtigheid de
gedachte dat beoordelen kritiek is, terwijl niemand er aan ontkomt omdat het
woord van God zo duidelijk is in het scheiden van duisternis en licht, kritisch
zijn is een heilige bewapening, zodat je je niet laat bedotten door schone schijn.
Daar waar de waarheid ten onder wordt gehouden, krijgt de leugen alle kans.
Romeinen 1:18-19
Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en
ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder
houden, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is,
want God heeft het hun geopenbaard.
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Jesaja 56:10
De wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis, zij zijn allen stomme
honden, die niet kunnen blaffen; dromend liggen zij neer,
zij hebben de sluimering lief.
De wacht houden over een kudde schapen en dan niet waakzaam zijn, een
regelrechte uitnodiging voor het doorbreken van allerlei gespuis die willen eten
van de kudde, dit zijn herders die alleen zichzelf willen weiden in eigen gewin,
en op geen enkele wijze hun leven zullen inzetten om hen te redden.
Oplettendheid, je leven inzetten, hun belang voorop zetten, ziehier de indicatie
van de goede herder, waken en herder zijn hoort bij elkaar, verdedigen, de wilde
dieren weg houden, het verlorene gaan zoeken, groene weiden en rustige
wateren vinden, kortom doen wat nodig is voor het welzijn van de kudde.
2 Petrus 2:2-3
En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg
der waarheid gelasterd zal worden; en zij zullen uit hebzucht met verzonnen
redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds
lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.
Valse profeten, valse leraren, zij gaan voor in dwaling en brengen verderf over
zichzelf en over de gemeente waar zij zeggenschap hebben gekregen, zij wenden
zich niet tot God, maar wenden zich naar hun eigen weg, en zo de maat van hun
ongerechtigheid volmakend. Ook hierin is het waken over de kudde ver te
zoeken, kenmerkend is dat zij zelfs zover gaan dat zij de Heerser die hen
gekocht heeft verloochenen, een kudde zonder een veilige schuilplaats is
gedoemd om te worden geslacht en te worden verdelgd.
Hebreeën 13:17
Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u (aan hen), want zij zijn het,
die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten
zij het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtende, want dat zou u geen nut
doen.
Nee, niet het accent op de gehoorzaamheid zonder meer, alsof wij ons zouden
moeten buigen voor een mens, dat is de voedingsbodem voor heerschappij
voeren, nee, daar waar gewaakt wordt over de zielen, mogen de
waarschuwingen niet in de wind worden geslagen, er wordt gestreden voor het
behoud van de kudde, in het volle besef aan wie die kudde toebehoort.
Johannes 17:12a
Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven
hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan,
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1 Korintiërs 16:13-14
Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk!
Laat alles bij u in liefde toegaan.
Aan het einde van een brief vol van onderwijs en vermaning, deze oproep die
een beroep doet op een volwassen houding in de Heer, waken, staan, je niet als
een kind gedragen, krachtig zijn, liefde als afronding, het is niet mogelijk om dit
te doen zonder de heilige Geest in ons binnenste die immers Gods kracht en
liefde in ons legt. Dit is een voldongen feit, maar het betekent niet dat wij daar
zonder onze inbreng deel aan krijgen, wij hebben een eigen wil en daarmee een
vermogen om te kunnen kiezen tussen passief of actief, opletten brengt waken,
wandelen door de Geest behoedt je voor struikelen in je geloof, in het verstand
volwassen zijn brengt manlijkheid, zien op Jezus brengt kracht en sterkte in
onze zwakheid, voor de liefde kiezen, ziehier alle activiteiten en mogelijkheden.
1 Johannes 3:24
En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan
onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.
Zijn geboden bewaren heeft alles te maken met Gods wet in ons binnenste, Hij
legt zijn wet in ons verstand, en Hij schrijft ze in ons hart, een omschrijving van
het nieuwe verbond, die God in Jezus met ons is aangegaan, geen letter meer die
doodt, maar de Geest die Gods woord levend maakt. Zijn geboden bewaren is en
blijft een zaak van een diep verlangen om Hem te behagen, vanuit ons vlees is
dat onmogelijk, de gezindheid van het vlees is vijandschap tegenover God, het
onderwerpt zich niet aan de wet Gods, alleen zij die door de Geest wandelen,
krijgen deel aan het vermogen om God te behagen en zijn geboden te doen.
Johannes 14:21
Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft;
en wie mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader
en Ik zal Hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.
Een andere Trooster heeft Jezus beloofd aan zijn kinderen, de Geest der
waarheid, om in eeuwigheid bij ons te blijven, onontbeerlijk zijn Gods
verordeningen door de Geest aan ons gegeven, dienstknechten die zichtbaar en
hoorbaar volwassen zijn in handel en wandel, is de vrucht van een nauwgezette
samenwerking met de inwonende Geest, die Gods Zoon in ons openbaart.
Efeziërs 4:13
totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods
bereikt hebben, de mannelijke rijpheid,
de maat van de wasdom der volheid van Christus.
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Spreuken 7:4
Zeg tot de wijsheid: Gij zijt mijn zuster,
en noem het verstand (uw) vertrouweling,
Wijsheid of dwaasheid, beide kun je tot je vertrouweling maken, verstandeloos
word je als je alle waarschuwingen die in liefde zijn gegeven niet bewaart als
een kostbare schat, de onderwijzing die gegeven is niet bewaart als je oogappel.
Zij zijn gegeven om weerstand te kunnen bieden aan de verleidingen van de
vreemde vrouw die met gladde woorden spreekt en met prachtige vrome
bewoordingen zand in de ogen strooit om tot haar doel te komen, je brengen
naar haar huis die een weg is naar het dodenrijk, je brengen in de binnenkamer
van de dood. Ziehier, de tegenstander in vrouwengedaante, verstandeloosheid of
niet nadenken, brengt je op de weg van gebrek aan kennis waar je een
makkelijke prooi bent geworden om te worden verslonden.
Hosea 4:6
Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis
verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn;
daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.
Het resultaat van verwerpen en vergeten is vijandschap voor God, God is licht,
er is in Hem in het geheel geen duisternis, kies je er voor om geen rekening met
Hem en zijn liefdevolle onderwijzing te houden, dan zijn de gevolgen voor
jezelf, je wordt door Hem afgewezen als vertrouweling, Hij wil niet eigen zijn
met degene die Hem niet vreest. In zijn dienst staan gaat op zijn voorwaarde,
doen wat Hij zegt is een eerste vereiste, tegen Jezus zeggen Here, Here, brengt
je niets als je niet de wil van zijn Vader doet, ook dan is daar die afwijzing Hij
heeft je nooit gekend, je bent voor Hem een werker der wetteloosheid.
Jakobus 3:13
Wie is wijs en verstandig onder u?
Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.
God bewijst zijn gerechtigheid in woord en daad, de wijsheid die Hij zijn
kinderen geeft is te merken in hun gedrag, wie Hem recht hebben leren kennen
door de Geest van wijsheid en openbaring, zijn er op gericht om het hemelse te
zoeken en die weg te bewandelen, daar is de bescherming tegen de tegenstander,
die rondgaat als een brullende leeuw, verleidingen worden doorzien,
onderwijzing wordt in praktijk gebracht, de weg ten leven is gevonden.
Spreuken 8:12
Ik, de Wijsheid,
woon bij de schranderheid en ik verkrijg kennis door overleggingen.
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Job 42:10
En de HERE bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden
gebeden had, en de HERE gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had.
Niet te beschrijven wat Job is overkomen, grote smart en ellende, kinderen
verloren en gezondheid aangetast tot op het bot, vrienden die goedbedoelde raad
geven, maar net de verkeerde kant heen wijzen, zij spraken niet recht van God,
hun troost was schraal en teveel op menselijk inzicht gestoeld. Geen wonder dat
God dit ziet als ongerechtigheid en Job de opdracht geeft na zijn belijdenis en
herroeping om voor hen een brandoffer te brengen en om voor ze te bidden,
zodat hun geen kwaad zou overkomen. Door het vuur is Job gegaan om tot
erkentenis der waarheid te komen, dat God alles vermag en niemand Hem tegen
kan houden, hoe prachtig is zijn herstel door God gegeven, meer dan hij ooit had
kunnen bedenken is de overvloed van teruggave die God hem schenkt.
Matteüs 19:29
En een ieder, die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen
of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam,
zal vele malen meer terugontvangen en het eeuwige leven erven.
Discipelen die alles prijsgegeven hebben om zijn naam, vragen aan Jezus wat
hun deel zal zijn, het onmiddellijke antwoord is een zeer hoge plaats op twaalf
tronen, om de twaalf stammen van Israël te richten, een koninklijke plaats, een
hemelse beloning, als loon voor het volgen van Jezus hun Heer. Onmiddellijk
daar achter is de opsomming van wat het je kan kosten om Hem te volgen, en
wordt er ook gesproken over het hier en nu terug ontvangen van wat je bent
kwijtgeraakt omdat je Hem meer lief hebt, dan al het andere. Jezelf als verliezer
opstellen brengt nog altijd grote winst, Christus zelf wordt je deel, is er een
grotere beloning denkbaar, in Hem schenkt de Vader ons alles.
Filippenzen 3:8
Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus,
dat mijn Here, alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven
en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen.
Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en
Jezus Christus, die Gij gezonden hebt, woorden van troost en zekerheid dat het
goede deel is gekozen, krachtig worden wij bijgestaan als ons hart volkomen
naar Hem uitgaat, met alle beproevingen is zijn uitkomst heerlijk.
2 Korintiërs 2:14
Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de
reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt,
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Romeinen 5:3
En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen,
daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt,
In een persoonlijke ontmoeting met Gods manier van werken is er altijd de
vraag waarom bepaalde moeilijkheden op ons pad komen, vanuit onze oude
natuur hebben wij deel aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst,
ijver is nodig om daaraan te ontkomen. Beproefdheid die hier uit voortkomt,
geeft hoop, want Gods liefde, die door de heilige Geest in ons hart is uitgestort,
kan dan worden gezien als bewijs dat wij gerechtvaardigd zijn uit het geloof,
de genade die wij ervaren als heilzaam, maakt dat wij mogen roemen in de hoop
op de heerlijkheid Gods.
2 Korintiërs 6:4
maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods:
in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden,
Onder druk komen staan, of verdrukt worden, is iets wat wij moeten leren
omarmen, het brengt het goede voort, mits het wordt erkend als Gods besturing,
is er gebrek aan kennis, dan worden wij een en al klaagzang over wat mensen je
hebben aangedaan. Oefenen in het Koninkrijk van God begint met herkennen
dat God alles in zijn handen heeft, en dat Hij mensen op je pad brengt om te
kunnen oefenen in hoe je met afwijzing en vernedering moet omgaan, Gods
Koninkrijk gaat open als de liefde die je hebt ontvangen in praktijk wordt
gebracht. Zonder verdrukking geen verandering, zonder oefening geen smal pad.
1 Timoteüs 6:11
Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar
gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.
Wereldse begeerten ontvluchten, jagen naar wat God ons in Jezus heeft bereid,
omdat dit is weggelegd voor mensen die meer van Hem houden, dan zichzelf.
Volharden tot het einde brengt je een volkomen zeker weten dat je behouden in
Gods Koninkrijk zult zijn voor eeuwig, je behoudenis met vreze en beven
bewerken, houdt je waakzaam en brengt je onmiddellijk in de zekerheid dat het
God zelf is die om zijn welbehagen het willen en het werken bewerkt.
Romeinen 15:3-4
want ook Christus heeft Zichzelf niet behaagd, maar, gelijk geschreven staat:
De smaadwoorden van hen, die U smaden, kwamen op Mij neder.
Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven,
opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de
hoop zouden vasthouden.
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Ezechiël 39:29
En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn
Geest over het huis Israëls heb uitgestort, luidt het woord van de Here HERE.
Een belofte in toekomst perspectief, Hij verbergt zijn aangezicht als er sprake is
van grote ontrouw aan zijn woord en gebod, de uiteindelijke reden van een in
ballingschap zijnde Israël, het herstel is pas gekomen in Jezus door de uitstorting
van de heilige Geest na zijn hemelvaart en verhoging als Koning en Heer. Ook
voor Israël is dan pas de mogelijkheid van een volledig komen tot Gods
genadetroon en daarmee voor zijn aangezicht, er is immers geen verschil meer
in Jezus tussen Jood en Griek, Hij heeft de twee tot één gemaakt aan het kruis en
alle vijandschap gedood, opdat wij door Hem beiden in één Geest de toegang
hebben tot de Vader. In zijn vlees heeft Jezus de wet der geboden, in inzettingen
bestaande, buiten werking gesteld om de twee tot één nieuwe mens te scheppen.
Galaten 3:13-14
Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te
worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout
hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus
Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.
De wet die bedoeld was om te doen en daardoor te leven, moest in zijn geheel
gehouden worden, gebeurde dat niet, kwam men zeer in moeilijkheden, want
vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in de wet,
niemand wordt er door gerechtvaardigd. De werken der wet brachten en brengen
nog altijd de vloek en daarmee de dood, geloof in Jezus brengt rechtvaardiging,
Hij is immers voor ons tot een vloek geworden om ons vrij te kopen. Handelen
door de Geest, bidden door de Geest, tot leven komen door de Geest, weten door
openbaring wat Gods wil is, ziehier de rijkdom van een levend geloof, een
nieuw verbond, waarin God zijn wet in het binnenste van zijn kinderen geeft, en
zich daaraan verbindt, zodat Hij onze God kan zijn en wij zijn volk.
Zacharia 12:10
Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de
Geest der genade en der gebeden;
De belofte van God dat Hij zijn Geest zou uitstorten is vele malen gegeven, wij
zijn door de Geest in staat om Hem te behagen, om Hem te leren kennen, zoals
Hij echt is, geen volk wat ten onder gaat in gebrek aan kennis, maar aanbidding
voor onze grote God die ons zo lief had dat Hij zijn eniggeboren Zoon zond.
Joël 2:28a
Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft,
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Spreuken 27:1
Beroem u niet op de dag van morgen,
want gij weet niet wat een dag kan baren.
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, aan zijn eigen zorgen, de dag van
morgen is er nog niet en er kan nog niet in geleefd worden, ons denken kan in
verschillende opzichten de dag van morgen benaderen, vandaag dingen doen of
laten is dan het gevolg. Gods Koninkrijk zoeken en Zijn gerechtigheid is voor
een kind van God de enige manier om de dag van morgen te benaderen, Hij is
degene die alles weet en alles in handen heeft, zelf zoeken naar oplossingen
zonder Hem om raad te vragen, is bij voorbaat zonder zijn zegen en
bescherming, hardnekkig is ons verstand als het er op aankomt om te bedenken
dat wij hulp nodig hebben in de beslissingen die genomen moeten worden.
Jakobus 4:15-16
In plaats van te zeggen:
Indien de Here wil, zullen wij leven en dit of dat doen.
Maar nu roemt gij in uw grootspraak; al zulk roemen is verkeerd.
Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde, het
goede is en blijft rekening houden met de wil van God, de dwaas zegt in zijn
hart er is geen God, daarmee te kennen gevend dat er geen plaats is voor het
zoeken naar de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan de
rechterhand Gods. Wij moeten tot ons heil de dingen bedenken die boven zijn en
niet die op de aarde zijn, daar zijn de aardse strikken verborgen, die je doen
wegzinken in verderf en ondergang, door dwaze en schadelijke begeerten, vaak
voortkomend uit de wortel van alle kwaad, geldzucht. Om los te komen uit deze
strikken is erkentenis der waarheid noodzakelijk, God hoort naar elk mens die
komt om zich te bekeren van de heilloze weg waarop gewandeld wordt.
Psalm 34:5
Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij,
Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.
Komt, kinderen, luistert naar mij, ik zal u de vreze des HEREN leren, je tong
bewaren voor het kwade, je lippen voor het spreken van bedrog, wijken van het
kwade en het goede doen, de vrede zoeken en najagen. Vele dagen zullen dan
komen om van het goede, welgevallene, volkomene te genieten, Hij is het die
onze dagen maakt tot eer van Hem, gekregen dagen om Hem te zoeken in alles.
Psalm 118:24
Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft;
laten wij juichen en ons daarover verheugen
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1 Tessalonicenzen 2:19-20
Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn
komst, wie anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap.
Een gemeente die vervolging kent vanaf het begin, het woord was aangenomen
als het woord van God, een prijs werd betaald om Jezus te volgen als verlosser
en Here, dwars tegen de verdrukking in hebben zij er voor gekozen om stand te
houden, geloof en liefde in praktijk brengend. Geen wonder dat de blijdschap
groot is en God in dit alles dank wordt gebracht, vertroosting voor de
medearbeider Gods, die heeft gestreden om bij hun te kunnen zijn, doch zonder
resultaat, berichtgeving over hun standhouding is het bewijs dat de verzoeker het
werk van God niet heeft kunnen keren.
1 Petrus 1:7
opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door
vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de
openbaring van Jezus Christus.
Ook hier de nadruk op geloof die tot eer en lof is voor onze Here Jezus Christus,
geloof dat gelouterd is, geloof die de proef heeft doorstaan, geloof die door en
door echt is, zodat het in de hemelse gewesten bekend is wie Hem wil eren, niet
alleen met woorden maar vooral in daad. Velen zullen zich laten reinigen en
zuiveren en louteren, verstandigen in de Heer zullen stralen door zijn
heerlijkheid, zij zullen verstaan wat de Geest tot de gemeente zegt, zij hebben
hun leven niet lief gehad tot in de dood.
Openbaring 3:10
Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u
bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal,
om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.
Zonder Hem kunnen wij niets doen, in Hem zijn alle dingen mogelijk, in Hem
kunnen wij krachtig zijn en bewaard worden, zonder Hem is het onmogelijk
Gode welgevallig te zijn, zonder Hem is er geen overwinning, geen leven tot
zijn eer. Hij troont op de lofzangen van zijn volk, zijn gemeente, Hij wordt
geëerd in gehoorzame harten die Hem willen dienen, hoog is de beloning voor
degene die alles prijs geeft om Hem te volgen.
1 Petrus 4:12-13
Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden,
alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel
hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen
verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid.
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Psalm 146:3-4
Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is;
gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde,
te dien dage vergaan zijn plannen.
Al wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God, geen mens die op vlees
vertrouwt zal Gods nabijheid ervaren, Hij geeft zijn hulp alleen aan iemand die
naar Hem vraagt en wiens verwachting is op de HERE onze God die hemel en
aarde gemaakt heeft. De mens ziet aan wat voor ogen is en maakt een indeling
van wat bruikbaar kan zijn om te bewonderen, of om op neer te zien, er is geen
besef van een goddelijke natuur die maakt dat er gezien wordt dat ieder mens
voor God gelijk is. Onderscheiding waar het op aankomt in onze relaties met
anderen moet altijd gericht zijn op het zeker weten dat de een de ander
uitnemender acht dan zichzelf, met andere woorden, daarin elkaars gelijke zijn.
Jeremia 17:5
Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot
zijn arm stelt, wiens hart van de HERE wijkt;
Arm ben je, blind en doof, niet in staat zijnde om maar iets te ontwaren van een
liefdevolle God, die met milde hand wil zegenen als je tot Hem komt. Deel
hebbend aan de begeerte die in de wereld heerst, is bederf de oorzaak van onheil
en vervloeking, Gods woord spreekt zo krachtig ter waarschuwing om niemand,
maar dan ook niemand op een voetstuk te plaatsen, het zal altijd tussen Hem en
zijn zegen in staan.
Kolossenzen 2:8
Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog
in overeenstemming met de overlevering der mensen,
met de wereldgeesten en niet met Christus,
De wereld heeft zo zijn eigen wetten, aardse en ongeestelijke wetten, waarin je
moet voldoen aan eisen die regelrecht ingaan tegen de liefdevolle wet van
Christus, wereldse maatstaf tegenover Gods maatstaf. Gevangenschap, niets
kunnen zien of horen van Gods Koninkrijk of losmaking van gevangenen en
bevrijding van kortzichtigheid, altijd weer aan ons de keus.
Jeremia 17:7-8
Gezegend is de man die op de HERE vertrouwt, wiens betrouwen de HERE is;
hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan
een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen
blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te
dragen.
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Jozua 24:15
Maar indien het kwaad is in uw ogen, de HERE te dienen, kiest dan heden,
wie gij dienen zult: òf de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier
gediend hebben, òf de goden der Amorieten, in wier land gij woont.
Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen!
Heden kiezen, er gaat geen dag voorbij of er moet gekozen worden, Hem dienen
of iets of iemand anders, ook voor ons zijn er goden die het in wezen niet zijn.
Iemand of iets belangrijker vinden dan God is een oorzaak van veel
ongehoorzaamheid, het bij voortduring over iemand of iets hebben is een
indicatie daarvan, als God wordt gediend is Hij degene waar de aandacht op
wordt gevestigd, zodra de aandacht uitgaat naar Hem is het dienen dichtbij
gekomen. Dienen wil nog altijd zeggen dat je doet wat Hij zegt, Hem Here,
Here, noemen is niet genoeg, de wil van de Vader doen, brengt Hem nabij.
Spreuken 3:33
De vloek des HEREN is in het huis des goddelozen,
maar de woning der rechtvaardigen zegent Hij.
God is verre van goddeloosheid, Hij is verre van onrecht, er kan geen
vermenging zijn tussen dat wat zondig is en voor zichzelf leeft, of een mens die
in volkomen afhankelijkheid neerbuigt voor God om te zeggen, hier ben ik om
uw wil te doen. De vensters van de hemel gaan open in rijke zegen, als je jezelf
als een levend, heilig en Gode welgevallig offer stelt, tot zijn eer mogen wij
geestelijke offers brengen, als levende stenen voor de bouw van een geestelijk
huis, om zo een heilig priesterschap te vormen, als rechtvaardigen in Gods huis.
1 Tessalonicenzen 1:9
Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de
afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen,
De prediking was niet zonder gevolgen, de beslissing is gemaakt om God te
willen dienen, afkeren van of haten, is het eerste vereiste om volkomen vrij te
worden. Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de
andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten. Wij
moeten leren om ongehoorzaam te zijn aan dat wat eerst gediend werd, om
vervolgens te leren gehoorzaam te worden aan Gods liefdevolle wet in ons
binnenste, zonde haten is goddeloosheid haten, er is geen tussenweg.
Romeinen 6:13a
en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van
de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest,
maar thans leven,
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Spreuken 14:3
In de mond van de dwaas ligt een roede voor zijn hovaardij,
maar de lippen der wijzen bewaren hen.
Hoogmoed, trots, God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederigen geeft Hij
genade, alles wat uit je mond komt, is geboren in je hart, in je denken begint het
goede of het kwade. De HERE is verheven, Hij aanschouwt de nederige, maar
de hovaardige kent Hij van verre, hoe je het ook wendt of keert, er is geen
ontkomen aan, bij zelfverheffing is de genadetroon onbereikbaar geworden, het
indien, Gods voorwaarden, om te waken over de deuren van je hart is hier in
volkomenheid van toepassing. Waken en beoordelen brengt je de bewapening
om alles onder Gods woord te kunnen brengen, in mondigheid ligt de bewaring
om vrij te worden van alles wat onder Gods toorn en afwijzing valt.
Spreuken 8:34
Welzalig de mens die naar mij luistert,
dag aan dag wachthoudende aan mijn deuren,
bewakende de posten van mijn poorten.
Gij onverstandigen, leert schranderheid, gij dwazen verstaat het met uw hart, de
Wijsheid roept, zij is gaan staan waar de paden samen komen, aan de zijde van
de poorten, zodat zij gehoord wordt door mensenkinderen die de stad
binnenkomen door de poorten. Vrouwe dwaasheid is luidruchtig, enkel
onverstand, en zij weet niets, zij verleidt tot onverstandigheid, haar genodigden
krijgen deel aan de dood, hoe nodig is het dat wij het verschil weten tussen
dwaasheid en wijsheid, de wijsheid roept, vraagt, dwaasheid is luidruchtig,
overheersend, geen ruimte gevend om te bedenken of iets goed of kwaad is.
1 Johannes 5:12
Wie de Zoon heeft, heeft het leven;
wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
Luisteren, leren en waken over dat wat geleerd is, vernederen onder Gods
machtige hand zodat Hij ons kan verhogen op zijn tijd, deel hebben aan Gods
wijsheid, is deel hebben aan Gods Zoon, in Hem zijn alle schatten van wijsheid
en kennis verborgen. God heeft ons bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld
zijns Zoons, dan komt er wijsheid over onze lippen, een wijsheid gevormd en
gegeven door Gods Geest, woorden uit het hart die tot leven strekken.
Psalm 37:30-31
De mond van de rechtvaardige gewaagt van wijsheid,
zijn tong spreekt het recht; de wet van zijn God is in zijn hart,
zijn schreden wankelen niet.
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Spreuken 29:1
Wie zijn nek verhardt ondanks herhaalde vermaning,
wordt opeens onherstelbaar gebroken.
Herhaalde vermaning en dan toch niet luisteren is vragen om moeilijkheden, wie
zijn hart of nek verhardt, valt in het onheil, er is niet gekozen om de HERE te
vrezen, maar er is gekozen om willens en wetens elke raad in de wind te slaan.
Het verderf komt aangesneld als een wervelwind waarin benauwdheid en angst
de voorloper is, omdat zij de kennis hebben gehaat wordt er gegeten van de
vrucht van hun wandel en zij worden verzadigd van hun eigen raadslagen.
Zonde brengt verwondingen toe, die schade brengt en uiteindelijk de dood
veroorzaakt, los van God is er op geen enkele manier hoop op herstel of
genezing, alleen bij bekering, belijden en nalaten van zonden, is er ontferming.
1 Tessalonicenzen 2:11-12
Gij weet trouwens, hoe wij, als een vader zijn eigen kinderen, u hoofd voor
hoofd vermaanden, aanmoedigden, en betuigden te blijven wandelen,
Gode waardig, die u roept tot zijn eigen Koninkrijk en heerlijkheid.
Het doel van alle vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en
een ongeveinsd geloof, gevolgen bij gehoorzaam luisteren blijven niet uit. Het
verstaan dat vermaning er is om je op te roepen om Gods wil te doen is een
eerste vereiste, als het wordt ervaren als bemoeizucht of het dwarsbomen van
eigen plannen, dan is opstandigheid het onmiddellijke gevolg, hardnekkigheid
verkrijgt een mens als ongehoorzaamheid je deel is geworden. Hoe belangrijk is
dan de leraar die uitlegt wat het gevolg van onbegrip en niet verstaan van goede
raad is, om inzicht te geven en om te redden uit een verblinding van hart.
2 Petrus 1:8-9
Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u
niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Here Jezus Christus.
Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de
reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten.
In opbouw en geestelijke groei die zich uit in de liefde die door God in ons hart
is gegeven door de Geest, komen wij tot de volle kennis van Gods Zoon. Aan de
vrucht kun je zien of de weg die gelopen is Gods weg is, liefde in overvloed of
een weg vol met struikelblokken van bederf en haat, een weg ten leven of een
weg die naar de dood voert, wie zou niet vrezen?
Spreuken 6:23
Want het gebod is een lamp en de onderwijzing een licht,
de vermaningen der tucht zijn een weg ten leven.
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Matteüs 7:6
Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen,
opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende,
u verscheuren.
Zonder inzicht en kennis van Gods woord, zouden alle aspecten van de ziel in
eigen gerechtigheid, in eigen werken in stand blijven, met als gevolg dat de
vijandschap van het vlees die recht tegenover de Geest staat, de domste dingen
doet. Rechter zijn over een ander wordt dan als vanzelfsprekend ervaren, de
splinter er uit, terwijl de balk in eigen oog verhindert om ook maar iets van de
wijsheid van God te ervaren. Scherp zien en horen is enkel en alleen mogelijk
door de openbaring van de Geest, Hij is het die ons wil leiden in het wandelen
om op het rechte pad te blijven, daar kan Gods besturing ons brengen naar zijn
liefdesplan om jezelf te verliezen, daar is voor eigen gerechtigheid geen plaats.
Galaten 5:24
Want wie Christus Jezus toebehoren,
hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
Iets willen zijn brengt altijd zelfverheffing teweeg, de enige manier om hier een
einde aan te maken, is het besef dat er buiten Jezus om geen gerechtigheid
bestaat, Hij is het begin en het einde van alles, in Hem is alles geschapen, in
Hem vinden wij rust voor onze zielen, in Hem is de wijsheid en de kennis Gods.
Buiten Gods wijsheid staan, brengt altijd de dwaasheid van het vlees voort, de
werken van het vlees brengen de onaangename geur van het verderf, de vrucht
van de Geest ruikt heerlijk naar de kennis van God zelf.
2 Korintiërs 2:14
Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren
en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt,
Wat een rijkdom is het om te beseffen dat wij in Jezus Christus alles geschonken
krijgen wat nodig is om te kunnen beoordelen wat goed of kwaad is, wij hebben
niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden
weten, wat ons door God in genade geschonken is. Het spreken is dan niet meer
door menselijke wijsheid geleerd, maar door de Geest, zodat wij het geestelijke
met het geestelijke vergelijken, de ongeestelijke mens aanvaardt dat niet, het is
hem dwaasheid en wijst het af, omdat hij het niet kan verstaan, het geestelijke is
voor hem verborgen, in de Geest beoordelen, brengt ons de wijsheid Gods.
Jesaja 32:4
het hart der onbezonnenen zal inzicht en kennis verkrijgen,
en de tong der stamelaars zal in staat zijn tot duidelijk spreken.
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Lucas 19:42
Och, of gij ook op deze dag verstondt wat tot uw vrede dient;
maar thans is het verborgen voor uw ogen.
Een intocht met juichende discipelen die God vol blijdschap gingen prijzen om
al de krachten die zij gezien hadden, met als schrille tegenhanger de Farizeeën
die vol van eigen gerechtigheid Jezus bestraffend toespreken in een poging om
de discipelen te laten zwijgen. Stenen zouden roepen, in plaats van zijn
discipelen, dat Hij de gezegende was, die zou komen, de Koning, in de naam des
Heren, in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen. Jezus, weende over de
stad Jeruzalem, Hij verlangde als de goede herder, naar schapen die in zouden
gaan om van Hem te zijn, om in volkomen verlossing de vrede van God te
ontvangen.
Micha 5:3-4a
Dan zal Hij staan en hen weiden in de kracht des HEREN, in de majesteit van
de naam des HEREN, zijns Gods; en zij zullen rustig wonen,
want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde, en Hij zal vrede zijn.
Groot is Gods liefde in barmhartigheid bewezen voor mensen die Hem ernstig
zoeken, alle kansen worden gegeven om Hem recht te leren kennen, Hij laat zich
vinden, voor mensen die Hem afwijzen is er geen plaats van rust. Liefde,
blijdschap, vrede, de eerste voelbare gevolgen van een bekering, door de Geest
gegeven, een gerust hart, een thuisgekomen hart, een zeker weten dat God er is
en van je houdt. Geen wonder dat het bewogen hart van onze Heer weent over
een ongelovig geslacht, dat zover bij God is afgedwaald.
2 Kronieken 15:2b
De HERE is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich
door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.
God met ons, Immanuël, in Jezus gestalte gekregen als de beloofde Verlosser en
Zaligmaker, in Hem woont alle volheid Gods, in Hem zijn alle zegeningen die
God beloofd heeft voor wie in Zijn Zoon geloven, volle rijkdom van heil.
Afwijzing van Hem die voor onze zonden is gestorven, brengt je ver van God
vandaan en onder de veroordeling, Hem verloochenen brengt hetzelfde, Hem
verlaten evenzo, Gods trouw en liefde gaat uit naar het verlorene, het dwalende
brengt Hij thuis, om voor eeuwig in Gods vrede en rust te zijn.
Efeziërs 2:17-18
En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart,
en vrede aan hen, die dichtbij waren;
want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader.

81
Jesaja 41:14
Vrees niet, gij wormpje Jakob, gij volkje Israël! Ik ben het, die u help,
luidt het woord des HEREN, en uw Verlosser is de Heilige Israëls.
Volkomen liefde en barmhartigheid voor een volk in nood, tedere bewoordingen
voor het nageslacht van Gods vriend Abraham, vrees niet, zie niet angstig rond,
want Ik ben met u, Ik sterk u met mijn heilrijke rechterhand. Herstel wordt
beloofd van zwakheid naar kracht, dorstende mensen die naar water zoeken
worden verhoord, meer dan overvloedig zal er water zijn, rivieren die
ontspringen uit kale heuvels, en bronnen temidden van valleien, de woestijn tot
een waterplas, en dor land tot waterbronnen, niemand zal er aan ontkomen dat
dit alleen door de hand van God gedaan kan zijn, erkenning en begrijpen dat
God zijn volk niet heeft verlaten is het gevolg.
Johannes 4:14
maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven,
zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven,
zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.
Jezus is gekomen opdat wij leven hebben en overvloed, God had ons zo lief, dat
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet
verloren ga, maar het eeuwige leven hebbe. Het levende water dat aan dorstigen
wordt gegeven om niet, zal uit hun binnenste vloeien, in stromen van overvloed,
onbeperkte waterbronnen, door de Geest gegeven, omdat Jezus als onze
verlosser is gekomen zodat wij de Vader als de enige waarachtige God hebben
leren kennen.
Psalm 65:10
Gij bezoekt het land en verleent het overvloed, Gij maakt het zeer rijk.
De beek Gods is vol water, Gij bereidt hun koren. Ja, zo bereidt Gij alles.
Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen wat niet
verzadigen kan, hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel
zich in overvloed verlustige. God nodigt ons uit om te komen en te horen naar
Hem, opdat wij deel krijgen aan de betrouwbare genadebewijzen die Hij beloofd
heeft in Jezus, Hij is tot de betrouwbare getuige gesteld, tot Vorst en gebieder
der natiën. Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons
met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in
Christus, Hij heeft ons begenadigd in zijn geliefde Zoon, voor eeuwig.
Jesaja 55:1
O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt,
koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.
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Hooglied 2:3
Als een appelboom onder de bomen des wouds,
zo is mijn geliefde onder de jonge mannen.
In zijn schaduw begeer ik te zitten en zoet is zijn vrucht voor mijn verhemelte.
Een liefdes verklaring aan een schone jongeman, een heerlijk geurende geliefde
in wiens nabijheid dit meisje wil zijn, een meisje vol van verwachting om als
bruid aan de zijde van hem te leven, in omarming heeft hij haar verlangen
bevestigd. Zij is door hem verzekerd dat de liefde wederzijds is, de tijd van
wachten is bijna te lang voor haar, maar zij weet dat de liefde niet opgewekt mag
worden vóórdat het haar behaagt. Liefdesverklaring in Gods woord met een
totale verwijzing naar onze hemelse Bruidegom, sprekend voor mensen
onderling, maar bovenal over de liefelijkheid en zoete geur van Jezus waar wij
als zijn bruid van mogen genieten en deel aan mogen krijgen.
Jesaja 62:5
Want zoals een jongeling een maagd huwt, zullen uw zonen u huwen, en zoals
de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God Zich over u verblijden.
Het hemelse Jeruzalem waarin de verlosten des HEREN zullen wonen, de
toekomstige stad waar Bruidegom en bruid voor eeuwig bij elkaar zullen zijn,
zijn volk zijn wij, Hij heeft ons getrokken met liefdeskoorden, ons rein
verklaard, gewassen door zijn bloed, tot een heilig volk Hem ten eigendom. Wij
als Gods zonen mogen in Gods trouwverbond komen in de stad vol van Gods
heerlijkheid, om de schoonheid van de Koning te aanschouwen waar ons
verlangen al zo lang naar uitging.
Psalm 45:12
laat de koning uw schoonheid begeren,
want hij is uw heer; buig u dus voor hem neder.
Mirre, aloë en kassia zijn al uw klederen, een heerlijke geur van Christus, heel
dicht bij Hem zijn, betekent dat je deel krijgt aan zijn schoonheid en aan de
heerlijke geur van kennis Gods, voor God zijn wij een geur van Christus, geen
wonder dat de Koning onze schoonheid begeert, het is Gods werk in ons, door
Hem alleen is het mogelijk om te komen tot overgave aan zijn liefdesplan, de
Geest in ons laat ons hart trillen van blijde woorden over onze geliefde Koning.
Openbaring 19:7,8
Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven,
want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed
gemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te
kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.
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Jeremia 6:16
Zo zegt de HERE: Gaat staan aan de wegen,
en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die
gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan.
Temidden van een ongehoorzaam volk en leiders, is daar een woord van de
HERE onze God, een oproep om te gaan staan aan Gods weg, om uit te zien en
te vragen naar de goede weg, waar rust te vinden is van eigen werken die de ziel
zo graag buiten Hem om wil doen. Ontkoming aan Gods toorn wordt
aangeboden, maar er is geen luisterend oor, het woord wordt veracht en hun
behagen is in het kwade, er is geen schaamte over zonde en eigen gerechtigheid,
het bederf is zo erg dat er geen redden meer aan is, het hele volk wordt
verworpen, de bozen zijn niet meer af te scheiden, alles is besmet.
Kolossenzen 1:21-22
Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze
werken, heeft Hij thans weder verzoend, in het lichaam zijns vlezes, door de
dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te stellen,
Jezus de weg, de waarheid en het leven, er is geen andere weg om tot God te
komen, Hij is in de eerste plaats gekomen om ons te verlossen van onze boze
werken, alleen door Hem hebben wij deel aan Gods heiligheid, alleen door Hem
ontkomen wij aan Gods toorn, Hij leert ons en geeft rust voor onze zielen.

Micha 4:2
Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God
Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden
bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit
Jeruzalem.
Gods beloften in Jezus zo heerlijk vervuld, volkeren mogen komen en zullen
heenstromen, natiën zullen optrekken om te leren aangaande zijn wegen, Gods
wet zal zijn in hun binnenste door de heilige Geest, er zal vrede en rust zijn in
opgeheven harten, want zij kunnen en mogen God eren en aanbidden omdat Hij
zich door Zijn Zoon heeft geopenbaard. Zijn paden bewandelen, het rechte pad
die Hij van tevoren heeft bereid, er zal geen onreine op kunnen wandelen, geen
enkele kans, het is de heilige weg, het zal alleen zijn voor de vrijgekochten des
Heren, de verlosten wandelen daar op, kommer en zuchten zijn verdwenen.
Psalm 16:11
Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw
aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.
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Psalm 40:11
Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart,
van uw trouw en uw heil spreek ik, uw goedertierenheid
en uw waarheid verheel ik niet voor een grote gemeente.
Een hart vol van liefde voor en van de Heer, het is niet binnen te houden, er
moet gesproken worden, het liefst als er veel toehoorders zijn, zo groot is het
verlangen om de blijde mare van Gods gerechtigheid te verkondigen. Het
evangelie wordt gehoord, uitgesproken door gewillige monden om God te
dienen, om van zijn grote daden te spreken, die in Jezus Gods Zoon zo duidelijk
zijn getoond. Wie kan nog zwijgen als die gerechtigheid je deel is geworden
door het geloof in Jezus onze Heer, vrij gesproken om niet, deel hebbend aan al
Gods beloften in trouw volvoerd, alles borrelt op van binnen en is niet tegen te
houden, jubelend, vol van blijdschap willen wij Gods heil verkondigen.
Job 32:18-19
Want ik ben vol woorden, de geest in mijn binnenste dringt mij;
zie, mijn binnenste is als wijn die men geen uitweg geeft;
als nieuwe zakken zou het bersten.
Elihu heeft lang moeten wachten, er waren andere, oudere sprekers die hun
eigen raad luide hadden verkondigd, er was toorn bij deze man, die regelrecht
uit het hart van God zelf kwam, ook omdat Job zichzelf voor rechtvaardig hield
tegenover God. Geen wonder dat Hij zijn woorden niet langer in zijn binnenste
kon houden, het moest uitgesproken worden, zodat er opluchting zou zijn en
ruimte om te ademen, woorden van God zijn Maker gegeven, vonden een uitweg
in een gewillig hart, die bereid was om de waarheid zuiver weer te geven.
Romeinen 10:9-10
Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is,
en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt,
zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid
en met de mond belijdt men tot behoudenis.
Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, het is niet mijlen ver weg, het is
in ons binnenste, gegeven door de heilige Geest, Hij getuigt dat wij kinderen
Gods zijn, Hij maakt ons tot getuigenis om zijn woord te spreken, Hij is het die
het levende water in ons binnenste op laat borrelen tot een fontein, fris gezond
water die ontspringt uit Gods Vaderhart, om de dorstende te laven en te genezen,
sprekende van zijn gerechtigheid en trouw, gaan oren en harten open voor Hem.
Johannes 7:38
Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt,
stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
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Spreuken 12:25
Kommer in het hart van de mens buigt het neder,
maar een goed woord verblijdt het.
Omstandigheden kunnen er de oorzaak van zijn dat het hart in mineur raakt, een
gevoel van onvrede of ontevredenheid maakt de maat vol van droefheid en
verslagenheid, er aan toegeven maakt dat alles steeds verder de diepte ingaat.
Dan komt altijd weer dat moment van verlangen naar verblijden en bemoedigd
worden om weer te zien dat er verlossing is van moeite en verdriet, ons hart kan
zich weer richten op vrij zijn van beslommeringen, omdat het woord de moede
ondersteunt.
Psalm 42:6
Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!
Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, beeld
van volkomen verlangen van een mens die dorst naar de levende God, voor
Gods aangezicht wil hij zijn, vragen zijn er over de tegenstanders die zeggen:
Waar is uw God? Maar wat een blijdschap over de kennis die er is, een weten
dat Gods woord het enige juiste antwoord geeft, niet de onrust, niet de matheid
van ziel wordt omhelsd, maar een duidelijke keuze van loven en prijzen, want
Hij verlost uit alle benauwdheid als je volkomen je hoop op Hem richt.
Jesaja 50:4a
De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken
om met het woord de moede te kunnen ondersteunen.
Gods Geest in ons binnenste helpt ons om te leren van Hem waar wij zelf op
moeten letten om dicht bij Gods Vaderhart te vertoeven, Hij is en blijft de
Trooster die God heeft gegeven om getroost te worden, en om anderen te
kunnen troosten, zoals je zelf getroost bent. De Geest zal ons oog altijd richten
op Jezus, de leidsman en de voleinder van ons geloof, die de schande niet heeft
geacht, en zoveel tegenspraak van zondaren tegen Zich heeft verdragen, als wij
onze aandacht op Hem vestigen, komt er geen verslapping van ziel en gemoed.
Vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende
geest, Hij is onze eer en Hij heft ons hoofd omhoog, wat een God is Hij!
Jesaja 61:1
De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft;
Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen,
om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te
roepen en voor gebondenen opening der gevangenis;

86
Psalm 38:14-15
Maar ik ben als een dove, ik hoor niet,
als een stomme, die zijn mond niet open doet;
ja, ik ben als een man die niet hoort, en in wiens mond geen verweer is.
Met stomheid geslagen is David over wat hem overkomt, geen woorden van
boosheid, geen woorden van verongelijking, nee, er is een weten dat wat hem
overkomt door eigen schuld gebeurt, Gods toorn doet zijn lichaam reageren als
een zwaar zieke, het drukt hem te neer en het ontneemt hem alle moed. Zonder
kracht, geen licht meer om duidelijk te kunnen zien, blijft hij toch zuchtend zijn
verlangen bekend maken aan God, op Hem heeft hij zijn hoop gevestigd, Hij zal
hem antwoorden na het belijden van zijn ongerechtigheid. Naar vijanden is er
geen verweer, zij staan hem naar het leven, geen enkele aandacht wil hij hen
geven, als een dove en als een stomme, zo doet hij zijn mond niet open.
Jesaja 53:7
Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet
open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is
voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.
Onze Here Jezus, Gods Lam voor ons geslacht, zonder schuld tot schuldoffer
gemaakt, om onze overtreding was de plaag op Hem, Hij werd verbrijzeld, God
maakte Hem ziek, de straf die wij hadden verdiend was op Hem en door zijn
striemen is ons genezing geworden van alle ongerechtigheid. Veracht en van
mensen verlaten, afgewezen en de tegenstand van zondaars verdragende om de
vreugde die voor Hem lag, heeft Hij die ons de vrede aanbrengt alles volbracht,
zonder de schande te achten. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen en
uitermate verhoogd door God de Vader, voor eeuwig op de troon regerende
totdat alle vijanden onder zijn voeten zijn gelegd.
2 Korintiërs 12:9a
En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg,
want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.
Gods liefde is bewezen doordat Christus toen wij nog zondaren waren, voor ons
is gestorven, wij zijn door zijn bloed gerechtvaardigd en behouden van de toorn.
Genade is ons deel geworden, in Gods oneindige liefde krijgen wij ook deel aan
het lijden van zijn Zoon, zwak zijn in Christus maakt ons tot medeoverwinnaar.
2 Korintiërs 12:10
Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden,
vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus,
want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
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1 Samuël 26:24
Zie, zoals uw leven op deze dag kostbaar was in mijn ogen,
zo moge mijn leven kostbaar zijn in de ogen des HEREN,
en Hij moge mij redden uit alle benauwdheid.
Davids kennis van God het weten hoe te handelen met een mens die hem naar
het leven staat, is door de heilige Geest als wet in zijn binnenste gelegd, hij was
gezalfd door Samuël, de Geest des HEREN was vanaf die dag vaardig in hem.
Bij Saul was Hij geweken, enorme haat en angst hadden ruim baan gekregen, de
enige manier om zich een beetje beter te voelen was wanneer David op zijn citer
speelde, door de Geest in David moest het boze in Saul even wijken, maar
boosheid kreeg steeds meer de overhand en de voorspoed van David werd de
oorzaak dat Saul hem wilde ombrengen. Hoe liefelijk is Davids houding
tegenover zoveel onrecht, hij spaart het leven van Saul in de vreze des HEREN.
Psalm 105:15
Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad.
Een profeet wordt Abraham genoemd als Abimelek gewaarschuwd wordt om
niet aan Sara te komen, God heeft het niet toegelaten en daarmee zijn macht
betoond, gebed van Abraham is nodig om hem in leven te laten, met als
voorwaarde dat hij Sara teruggeeft aan Abraham. God waakt over zijn gezalfden
en zal nooit toestaan dat er ongestraft aan ze gekomen mag worden, gezalfd met
zijn Geest, God dienende, zijn eigendom zijnde, geen wonder dat Hij het voor
zijn gezalfden opneemt, wat een heerlijke wetenschap dat het ook telt voor ons.
Zacharia 2:8-9a
Want, zo zegt de HERE der Heerscharen, wiens heerlijkheid mij gezonden
heeft, aangaande de volken die u uitgeplunderd hebben – want wie u
aanraakt, raakt zijn oogappel aan -: voorwaar, zie, Ik beweeg mijn hand tegen
hen, en zij zullen hun knechten ten buit worden.
Ook al is het volk Israël door eigen schuld in ballingschap weggevoerd, toch is
daar Gods gerechtigheid, die in toorn de overheersers aanzegt dat zij veel te ver
zijn gegaan in uitbuiting van zijn oogappel, in hun hoogmoed hebben zij gedacht
dat zij blijvende knechten hadden. Hoe wordt hier aan alle kanten mee
afgerekend, ommekeer in herstel en bestraffing, de overheerser wordt ten buit,
de uitplundering van volken die aan zijn oogappel zijn gekomen wordt
gewroken, zij worden aan hun eigen ongerechtigheid overgegeven.
Deuteronomium 32:43
Jubelt, gij natiën, om zijn volk, want Hij wreekt het bloed van zijn knechten,
Hij oefent wraak aan zijn tegenstanders en verzoent zijn land, zijn volk.
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Marcus 10:13
En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken;
doch de discipelen bestraften hen.
Een van de plaatsen waarin zo overduidelijk het verschil wordt aangegeven,
tussen de liefde van de Zoon van God en de ijverige bewaking van de discipelen
om moeders met hun kinderen tegen te houden die verlangden naar de zegen van
God. Er wordt geen ruimte gelaten voor vergissing in de reactie van Jezus, Hij
laat de bestraffing op hun eigen hoofd neerkomen, zij willen verhinderen dat
kinderen mogen komen, Jezus draait alles om en zegt dat als je het Koninkrijk
van God niet ontvangt als een kind, je het voorzeker niet zal binnengaan. Hij laat
aan de discipelen geen twijfel over hoe te handelen, Hij omarmde ze en de
handen opleggende, zegende Hij ze.
Matteüs 18:4
Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind,
die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen.
Wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, is er geen binnenkomen in
het Koninkrijk der hemelen, verstandige redeneringen staan lijnrecht tegenover
Gods woord, Hij zal altijd duidelijk zijn over de onmogelijkheid van menselijke
overleggingen, om ook maar iets te kunnen ontwaren van zijn Koninkrijk.
Komen met lege handen voor zijn aangezicht is wat Hij van ons verlangt,
zeggen hier ben ik, ik wil van U zijn, kom in mijn leven, naar Uw zegen verlang
ik, dat is naar Gods welbehagen, in alle eenvoud komen om te ontvangen wat
Hij in zijn woord heeft beloofd, de troost van Jezus omarming is je deel en zijn
zegenende handen zullen bevestigen dat Hij leeft.
1 Korintiërs 1:19
Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen,
en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen.
Waar blijft de wijze, waar de schriftgeleerde? In Gods ogen volkomen dwaas,
zijn wijsheid heeft ons het woord des kruises gebracht waardoor wij behouden
worden, het is een kracht Gods, de dwaasheid der prediking van Christus als de
kracht Gods en de wijsheid Gods, is voor velen een aanstoot, een dwaasheid
voor degenen die verloren gaan, maar voor ons die geloven tot eeuwig heil.
Matteüs 11:25-26
Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader,
Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen
verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard.
Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U.
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Jeremia 6:10
Tot wie moet ik spreken en betuigen, dat zij horen?
Zie, hun oor is onbesneden, zodat zij niet kunnen luisteren; zie,
het woord des HEREN is hun tot een smaad, zij hebben daarin geen behagen.
Zij hebben besloten als volk van God om niet aan de wegen te gaan staan, om te
vragen naar de oude paden, naar de goede weg, opdat zij die zouden gaan om tot
rust te komen in Hem. Nee, integendeel, hun woorden gaan in tegen God, zij
willen die weg niet gaan, zo ook niet luisteren naar het geklank der bazuinen van
de wachters die Hij over hen had gesteld, ongehoorzaamheid in alle delen van
hun zijn. Gods antwoord is onverbiddelijk, Hij geeft ze over aan de vrucht van
hun overleggingen, onheil in plaats van heil, struikelblokken die niets van hun
bestaan heel laten, benauwenis grijpt hun aan, er is smart als van een barende,
zij zijn verworpen, zoals zij in woord en daad Hem hadden verworpen.
Matteüs 11:16-17
Doch waarmede zal Ik dit geslacht vergelijken?
Het is gelijk aan kinderen, die op de markten zitten en de anderen toeroepen:
Wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst;
wij hebben klaagliederen gezongen en gij hebt geen misbaar gemaakt.
Kinderen die in hun spel een bepaalde reactie verwachten uiten hun
teleurstelling hierover, niemand doet mee, niemand wil luisteren, zo wordt dit
geslacht verweten dat zij zich niet bekeren, ondanks de krachten die zij hadden
gezien, steden worden genoemd en aangezegd hoe het zal zijn in de dag des
oordeels, hun onverschilligheid en beter weten komt hun duur te staan.
Johannes 12:48
Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt:
het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.
Jezus was gekomen om de wereld te behouden, zijn oproep om in Hem te
geloven tot behoudenis, zou licht brengen in de duisternis. Als iemand zijn
woorden hoort, maar niet bewaart, valt onder het oordeel, Hij had immers niet
uit zichzelf gesproken, maar de Vader, die Hem had gezonden heeft Hem het
gebod gegeven, wat Hij zeggen en spreken moest. Afwijzing van de Zoon is
afwijzing van de Vader, in het gericht zal dit bepalend zijn voor eeuwig.
Hebreeën 12:25
Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet
ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed
horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de
hemelen (spreekt).
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1 Samuël 10:6
Dan zal de Geest des HEREN u aangrijpen;
gij zult met hen in geestvervoering geraken en tot een ander mens worden.
Een schare profeten die allerlei muziekinstrumenten speelden waren in
geestvervoering, aangegrepen door de Geest deed Saul met hen mee, samen met
de profeten profeteerde hij door de werkingen van de Geest, lofprijs en
aanbidding voor de allerhoogste God. Tot koning geroepen was het noodzakelijk
dat de geest van Saul werd verwekt door God, alleen dan was hij in staat om de
stem van God te kunnen horen en om te doen wat er werd geboden door Samuël.
God gaf hem een ander hart, iets nieuws in zijn binnenste, met als bedoeling dat
God gediend zou worden, een begin van leren gehoorzamen was begonnen, dat
Saul uiteindelijk onbetrouwbaar bleek te zijn, geeft aan dat hij zelf niet
veranderd was en de vuurproef niet heeft kunnen doorstaan.
1 Petrus 4:12-13
Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden,
alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel
hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen
verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid.
Als wij door de naam van Christus deel hebben aan zijn lijden, zijn wij zalig,
daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op ons rust, naar het vlees
lijden brengt ons onveranderlijk dat wij onttrokken worden aan de zonde, zodat
wij niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God kunnen
leven. Gehoorzaam worden wij alleen in aanvaarding van de opvoedende hand
van God, die alle ongehoorzaamheid aan het licht zal brengen, zodat wij geen
bastaards zijn, maar waarlijk zonen Gods die eens als koningen zullen heersen.
Galaten 3:3
Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees?
Volharden tot het einde houdt in dat er geen verslapping mag plaats vinden, het
begin kan met veel vreugde in de Heer worden beleefd, het kan voor jezelf niet
meer stuk, totdat de beproevingen komen, dan blijkt daar ineens een kostprijs te
zijn, een keuze om Hem belangrijker te vinden dan jezelf is dan de enige optie,
wat een vreugde volgt er dan als blijkt dat Gods heerlijkheid je deel is.
Romeinen 2:7-8
Hun, die, in het goeddoen volhardende, heerlijkheid, eer en
onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven; maar hun, die zichzelf zoeken,
der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht
toorn en gramschap.
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Prediker 3:15
Wat is, was er reeds lang, en wat zijn zal, is reeds lang geweest;
en God zoekt weer op, wat voorbijgegaan is.
God is van altijd, geen begin en geen einde, Hij weet alle dingen en het werk
wat God doet is voor eeuwig. Ondoorgrondelijk zijn Gods wegen, niet na te
speuren, niets waar wij de zeggenschap in kunnen verkrijgen, Hij spreekt zijn
woord en het is er. Wij als Gods kinderen krijgen deel aan Hem door datzelfde
woord, wij kunnen daar niets aan toedoen en ook niet aan afdoen, kortom niet
wij maar Hij heeft altijd het eerste en het laatste woord, dit besef brengt ons
ertoe om Gods machtige besturing te vrezen.
Johannes 1:3
Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding
geworden, dat geworden is.
In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen, dat licht schijnt in
de duisternis, en de duisternis heeft er nooit grip op kunnen krijgen. Ook de
machten en krachten in de hemelse gewesten hebben geprobeerd om Gods plan
te dwarsbomen, zij dachten het gewonnen te hebben door de kruisdood van
Jezus, als zij hadden geweten dat het hun ondergang aanzegde, hadden zij niet
alles op alles gezet om dit voor elkaar te krijgen. Gods Zoon die altijd al was,
heeft Gods plan voor de mensheid volbracht, Hij is weer terug gekomen bij zijn
Vader om te heersen op zijn troon.
Romeinen 11:33
O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk
zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
Gods wegen en gedachten zijn altijd weer hoger en dieper, de ruimte van Hem is
oneindig en onbeperkt, Hij laat zich niet in welke vorm dan ook vangen, Hij
doet naar zijn raadsbesluit en niemand houdt Hem tegen. Hij brengt dingen terug
in onze gedachten, dingen die een sta in de weg zijn voor geestelijke groei, Hij
heeft dat recht, bevrijding en komen in Gods ruimte is de opzet van dit alles.
Vanuit onbegrensde liefde is zijn woord in ons gelegd om tot leven te worden
gebracht in ons dagelijks leven, een planting des Heren waar niemand aan kan
komen, want Hij heeft het gedaan, in Jezus wordt zijn woord zichtbaar openbaar,
en het woord des Heren blijft tot in eeuwigheid.
Jesaja 40:13-14
Wie bestuurde de Geest des HEREN en onderrichtte Hem als zijn raadsman?
Wie raadpleegde Hij, dat deze Hem inzicht zou geven, het rechte pad zou
leren, kennis bijbrengen en de weg des verstands doen kennen?
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Johannes 6:15
Daar Jezus bemerkte,
dat zij zouden komen en Hem met geweld meevoeren om Hem koning te
maken, trok Hij Zich weder terug in het gebergte, geheel alleen.
Vijf gerstebroden en twee vissen waren in vermenigvuldiging gegeven om
vijfduizend mensen te voeden die waren gekomen om de wonderen Gods te
aanschouwen. Twaalf korven met brokken waren overgebleven als bewijs dat
niemand tekort was gekomen, dit maakte meer indruk op de schare dan de
genezingen die plaats hadden gevonden. Erkenning door gevulde buiken,
aardser kan bijna niet, Hij was waarlijk de profeet, die in de wereld komen zou,
koning moest Hij zijn, desnoods met geweld moest Hij dat worden, geen wonder
dat Jezus zich terugtrekt naar het gebergte om alleen te zijn.
1 Korintiërs 4:8
Reeds zijt gij verzadigd, reeds zijt gij rijk geworden, zonder ons hebt gij u
koning gemaakt. Ja, was het maar zo, dat gij koning geworden waart;
dan waren ook wij met u koning geworden.
Koningen met een eigen koninkrijk, zij zijn verstandig in Christus, zij zijn sterk
in Hem, in aanzien, zij zijn opgeblazen in hun denken, zij hebben alles onder
controle. Hoe anders is het rijtje van Paulus, hij is dwaas om Christus’ wil, hij is
zwak en hij is niet in ere, zijn plaats schijnt hem toe, is er een van de onderste,
de laatste, niet in aanzien, maar als ten dode gedoemd, een schouwspel voor
engelen en mensen. In zijn zwervend leven is er steeds sprake van ontbering,
maar de vrucht van dit alles is een koninklijke houding ten opzichte van wat
hem overkomt, hij zegent als er wordt gescholden, vervolging verdraagt hij, bij
lastering blijft hij vriendelijk, hij is een vruchtdrager tot eer van zijn Koning.
1 Korintiërs 1:28
en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat,
wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen,
God ziet het hart aan, de mens het uiterlijk, pracht en praal maakt indruk en doet
bewonderen, hoe anders ziet God de mogelijkheid om een bruikbare
dienstknecht tot zijn eer te roepen. Hij zal roepen om geheel voor en van Hem te
zijn, Hij wil je niet delen met verkeerde liefdes, Hij geeft zijn eer niet aan een
ander, het komt alleen Hem toe, Hij alleen is Koning voor eeuwig.
Jesaja 40:23b-24
Hij maakt de regeerders der aarde tot ijdelheid; nauwelijks zijn zij geplant,
nauwelijks gezaaid, nauwelijks wortelt hun stek in de aarde, of Hij blaast
reeds op hen, zodat zij verdorren, en een storm neemt ze op als stoppels.
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Psalm 110:3
Uw volk is een en al gewilligheid ten dage van uw heerban; in heilige feestdos
rijst uit de schoot van de dageraad de dauw uwer jonge mannen voor u op.
De Heer leert hoe wij moeten strijden voor de zaak van waarheid, ootmoed en
recht, het zwaard van de Geest is gegeven, het woord van God is in ons hart en
in onze monden, Hij geeft jubelzang en lofgewaad, heilige feestkledij door de
klederen des heils, Hij omhult ons met de mantel der gerechtigheid. God heeft
ons verwekt om voor en van Hem te zijn, Hij bewerkt het willen en het werken,
om te strijden voor Hem, het is God die de overwinning geeft door onze
Here Jezus Christus, machtig zijn Gods daden in een gelovig kind van God.
Openbaring 19:11
En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard;
en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig,
en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid.
Onze Koning en Heer gaat voorop als overwinnaar in de strijd, zijn naam is het
Woord Gods, uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmee de heidenen te
slaan, het gericht is gekomen over alle ongelovigen en goddelozen, aan hen die
de waarheid niet hebben willen aanvaarden. Onze strijd is op de overwinning
van Jezus geënt, zonder zijn volbrachte lijden, zou er geen hoop zijn voor welke
overwinning dan ook. Door Gods Geest is het voor ons mogelijk om
medeoverwinnaar te worden over de werken van de duisternis, Jezus is gekomen
om de werken van de tegenstander te verbreken, zijn woord wordt heerlijk
werkelijkheid in de goede strijd des geloofs, overwinning in plaats van verdriet.
Judas 3
Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons
gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning,
tot het uiterste te strijden voor het geloof,
dat eenmaal de heiligen overgeleverd is.
Mensen zijn binnengeslopen die de genade van God in losbandigheid
veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus verloochenen, mensen
die de toets van het geloof niet hebben doorstaan, ongeloof wordt door God
onder het gericht gehouden en bestraft. Onze strijd is om hier verre van te
blijven, te ontmaskeren en om het in het licht te stellen en het te ontkrachten.
1 Korintiërs 15:58
Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig,
onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren,
wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.
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Psalm 30:6
want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen;
des avonds vernacht het geween, tegen de morgen is er gejuich.
Vurig verwachtte ik de HERE; toen neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn
hulpgeroep, uit de kuil en uit de modderpoel trok Hij mij op, Hij stelde mijn
voeten op de rots, mijn schreden maakte Hij vast. Om hulp roepen betekent bij
God verhoring, nergens meer zijn zonder Hem is oorzaak van verdriet, wankelen
hoort bij een mensenkind, op het moment dat er gedachten zijn dat jou dat niet
overkomt, is het al in werking gesteld, hoogmoed komt voor de val. God heeft
de nederige lief, Hij wederstaat alles wat zich verheft, de nederige geeft Hij
genade, vrijspraak door onderwerping, gejuich omdat God heeft gehoord.
Kolossenzen 3:5-6
Doodt dan de leden, die op aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht,
boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,
om welke dingen de toorn Gods komt.
Toorn Gods is en blijft over alle ongerechtigheid, een kind van God komt ten
val, door gebrek aan kennis, je ontkomt er niet aan dat er van je verwacht wordt
dat je meewerkt aan het afleggen van de zondige aardse mens, die zich uit door
toorn, heftigheid, kwaadaardigheid en onrein taalgebruik. Elke onderscheiding
begint bij jezelf, als er nog geen licht is gekomen in je eigen handel en wandel,
krijg je te maken met een God die zijn toorn laat voelen, dat voelt niet als liefde,
maar het is wel vanuit zijn liefde dat je Hem voelbaar kwijt bent. Een hekel
krijgen aan dat wat je bij Hem vandaan houdt, brengt het haten van zonden, daar
waar die haat in werking wordt gesteld, is het een dodelijk wapen.
Romeinen 6:23
Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade,
die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.
Uitgaande van de genade Gods, mogen wij spreken van verlossing en bevrijding
uit zonde en dood, oude gewoonten moeten teniet worden gedaan, verkeerde
elementen die bederf brengen kunnen niet meer getolereerd worden. God dienen
in alle eenvoud, Hem willen behagen in woord en daad, is alleen mogelijk door
de heilige Geest, Hij is het die overtuigt van zonde en ongerechtigheid. Als wij
naar het vlees leven sterven wij, als wij samen met de Geest de werkingen van
het lichaam doden, is er geen enkele reden meer om te vrezen voor Gods toorn.
Psalm 40:4
Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God.
Mogen velen het zien en vrezen, en op de HERE vertrouwen.
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Psalm 28:5
Omdat zij niet letten op de daden des HEREN noch op het werk zijner handen,
zal Hij hen afbreken en hen niet opbouwen.
Werken van eigen handen zijn voor God niet welgevallig, het is een indicatie
van buiten Hem om bezig zijn, om in eigen kracht te roemen, om iets in eigen
ogen te willen zijn. Op geen enkele manier geeft God de mens enige eer over
eigen gerechtigheid, omdat geen mens rechtvaardig is, maar dan ook niet één.
Eigen werken zijn dikwijls afgoden die worden gekoesterd als eigen bezit, er
worden woorden gesproken die altijd richting het eigen ik gaan, en God staat
hen niet voor ogen als de enige waarachtige God, van wie alles is.
Psalm 37:35-36
Ik zag een goddeloze, een geweldenaar,
die zich uitbreidde als een weelderige woekerplant; toen iemand voorbijging,
zie, hij was niet meer, ik zocht hem, maar hij was niet te vinden.
Afgebroken is wat in eerste instantie zo prachtig leek, de heerlijkheid van het
vlees is als gras en als een bloem, het gras verdort en de bloem valt af, zoals alle
aardse dingen is het gedoemd om te verdwijnen, blijvend is slechts het werk wat
in de Here onze God wordt verricht. Indrukwekkend is soms de voorspoed van
een mens zonder God, maar wat een armoede in vergelijking met wat een kind
van God in eeuwigheid te wachten staat, beloning op beloning geeft God aan die
mens die Hem ernstig zoekt, naar de mens gesproken onbeduidend, maar
volkomen rijk door de machtige beloften van God die doet naar zijn woord.
Job 12:14
Breekt Hij af, er wordt niet opgebouwd;
sluit Hij iemand op, er wordt niet ontsloten;
Ingaan in Gods Koninkrijk is alleen voorbehouden aan mensen die God willen
dienen en eren, vrijspraak en deel hebben aan Hem kan alleen door het geloof in
Zijn Zoon, er is geen enkele andere pleitgrond dan het volbrachte werk van
Jezus aan het kruis van Golgotha, in Jezus krijgen wij deel aan de werken Gods
die al vanaf de grondlegging der wereld gereed waren. Geopende ogen om te
zien dat God ons lief heeft in woord en daad, geopende oren om te horen naar
dat wat de Geest te binnen brengt, opgebouwd wordend in Hem zullen wij
beseffen hoe groot Hij is die ons geroepen heeft om tot zijn eer te leven.

Psalm 104:31
De heerlijkheid des HEREN zij tot in eeuwigheid,
de HERE verheuge Zich over zijn werken.
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Jesaja 5:20
Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad;
die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis;
die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.
De HERE der heerscharen wordt verhoogd door recht en de heilige God wordt
geheiligd door gerechtigheid, het wee hun is altijd voor degenen die daar van
afgeweken zijn, de waarheid wordt door ongerechtigheid ten onder gehouden en
zonde viert hoogtij. Afwijken brengt bedenkselen, er is altijd wel een reden om
ongehoorzaamheid goed te willen praten, zonder inzicht of wijsheid van God is
dwaasheid binnengeslopen en wordt alles in een verkeerd licht geplaatst.
Spreuken 8:13
De vreze des HEREN is het kwade te haten;
hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.
Waar is wijsheid te vinden en waar is de plaats van het inzicht, de vindplaats is
alleen voor mensen die God vrezen en Hem zoeken, dan wijst Hij de weg die je
gaan moet, dan breekt het licht door in de duisternis, dan is krom niet meer
recht, maar dan worden de rechte paden bewandeld. De vreze des HEREN is het
begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand, wee hun die in
eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig, brandhout brengt het voort,
onbetrouwbaar zijn al hun wegen, onvruchtbaar zijn al hun werken, omdat zij
God niet zoeken en zijn wet niet eren, is al hun moeite tevergeefs.
Psalm 37:5-6
Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken;
Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.
Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal
vernederen, zal verhoogd worden. Ootmoedigen buigen hun hoofd voor God de
Almachtige, daar wordt eigen gerechtigheid, eigen inzicht teniet gedaan, daar
mogen wij ontvangen uit Gods milde hand, wijsheid en openbaring houdt ons op
het rechte pad, Gods Geest wordt vaardig en ontmaskert alle duisternis. Alles
wat niet echt is, al wat mensenwerk is, voor Gods aangezicht kan het niet
bestaan, wij mogen komen met lege handen, Hij vult ze en daarmee mogen en
kunnen wij Hem dienen, voor ons valt er niets te roemen, wij mogen wandelen
op de weg van genade die God tevoren bereid heeft, Hij alleen krijgt de eer.
1 Korintiërs 1:30-31
Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt,
die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en
verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.
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2 Timoteüs 2:11-12a
Het woord is betrouwbaar:
immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven;
indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen;
Het indien, Gods voorwaarde om deel te krijgen aan zijn beloften, er moet
gestreden worden op zijn manier, volgens zijn regels, een kampvechter krijgt de
krans van overwinning alleen als hij volgens de regels heeft gestreden. Wie de
gedachte heeft geen strijder te zijn, komt al gauw in moeilijkheden, geen strijd
geen overwinning, geen voorwaarts gaan maar stilstand, geen deel aan Jezus
sterven, geen deel aan zijn opstandingsleven. Moedig voorwaarts gaan betekent
deel hebben aan zijn lijden, en daarmee deel hebben aan alle beloften van Gods
woord, Jezus leven in ons brengt de volharding die nodig is om stand te houden.
Romeinen 5:17
Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan
heersen door die ene, veel meer zullen zij,
die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen,
leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.
De dood is teniet gedaan, Jezus is opgestaan, Hij overwon de dood, onttroond
zijn alle machten, Hij is de overwinnaar, Hij is de verhoogde Heer, in niemand
anders dan Hij wordt genade en gerechtigheid geschonken, in Hem hebben
zonden geen macht over ons. Eerst was er de dood, geen leven met God was
mogelijk, door Jezus overwinning is er leven voor eeuwig in overvloed, aan ons
om dood te zijn voor zonden, wie Jezus Christus toebehoren, hebben het vlees
met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Heersen over zonden is in Gods
Koninkrijk heersen als koningen, gestorven en opgewekt, beiden is nodig.
Openbaring 3:21
Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon,
gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
Verdrukking brengt volharding, volharding brengt beproefdheid, beproefdheid
brengt hoop, die hoop maakt niet beschaamd, Gods liefde geeft te kennen dat
zijn woord waar is, door de heilige Geest die ons gegeven is. Gerechtvaardigd
uit het geloof komen wij tot het volle besef hoe groot de heerlijkheid Gods is die
ons wordt toebedeeld, verzoening ontvangen in ootmoed, brengt ons op zijn
troon, besef van zonden is omgezet in volkomen besef van Gods rijke beloften.
Openbaring 5:10
en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters,
en zij zullen als koningen heersen op de aarde.
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Prediker 5:6
Want er zijn dromen in menigte,
zo zijn er ook talrijke ijdele woorden; vrees echter God.
Woorden die in haast worden uitgesproken voor Gods aangezicht, hebben altijd
een gevolg, onbedachtzaamheid komt regelrecht uit je eigen hart en er is geen
sprake van enige waakzaamheid. Dwaas ben je in Gods ogen, met als gevolg dat
Hij geen welgevallen aan je kan hebben, je zegt immers maar wat en bent niet
van plan om het ook werkelijk te doen. De mond gelegenheid geven om te
zondigen is bij uitstek een indicatie dat er nodig iets gedaan moet worden aan
het besef van een heilig God, zeggen dat er een vergissing is gemaakt, wekt de
toorn van God en verderft het werk van je handen, Hij vergist Zich niet.
Jakobus 1:26
Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom
houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos.
Ieder mens moet snel zijn in het horen, langzaam om te spreken, God heeft ons
in zijn barmhartigheid een geest van kracht, liefde en bezonnenheid gegeven,
om te kunnen wat Hij van ons vraagt. Heersen over dat wat je mond uitkomt,
begint in je denken, als daar al geen besef van is, wordt het een hopeloze zaak en
is niet meer tegen te houden, even wachten is al een goed begin, daarmee geef je
aan Gods Geest de gelegenheid om iets in je denken te leggen wat naar het
welbehagen van God is. Fijngevoelig worden voor de Geest van raad en
wijsheid is dan wat in werking wordt gesteld, bedenken of je al dan niet iets
zegt, wordt beloond met hulp die voorkomt dat je domme dingen toelaat.
Hebreeën 10:16b-17
Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven,
en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken.
God is een verbond aangegaan met ons zijn kinderen, alleen door de Geest
weten wij wat ons in genade geschonken is, diep dringt zijn woord door tot in
het kleinste detail in ons denken en in ons zijn, het gevolg is een zichtbaar en
hoorbaar anders zijn. Vernieuwing in ons denken kan alleen maar in volkomen
overgave, dat is dan geworden tot redelijke eredienst voor God, jezelf aanbieden
hoort bij de geestelijke offers die Gode welgevallig zijn. Niet gelijkvormig aan
de wereld, maar het anders zijn omdat wij Christus hebben leren kennen, brengt
ons het erkennen van de wil van God, het goede, welgevallige en volkomene.
Spreuken 17:27
De verstandige houdt zijn woorden in,
de man van inzicht is bezonnen.
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Psalm 56:11-12
Op God, wiens woord ik prijs, op de HERE, wiens woord ik prijs,
op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een mens mij aandoen?
Wat zou vlees mij aandoen, als ik op God vertrouw, in dagen van angst roep ik
tot u, dan weet ik dat God met mij is, Hij is het die mij redt uit alle
benauwenissen, mij redt van de dood, Hij is het die mijn tranen ziet en in een
kruik doet, te boek gesteld zijn zij allen, waar ik ook naar toe ga Gij zijt daar.
Woorden van lofprijs waren op Davids tong, woorden uit grote nood geboren,
hij uitte zijn dankbaarheid over Gods woord, geloften die op hem rusten, door
God zelf gegeven, vanuit dat woord handelend wist David wie zijn redder was,
hij mocht voor Gods aangezicht wandelen in het licht des levens.
1 Petrus 3:14
Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig.
Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken.
De haat der wereld tegenover de kinderen des lichts is niet iets vreemds maar
volkomen normaal, Gods wil doende brengt je in een andere levenshouding,
afwijzing daarvan brengt vaak lijden met zich mee, zachtmoedigheid is dan
nodig om hier goed mee om te gaan. Christus op de eerste plaats stellen, Hem
meer vrezen dan mensen is wat ons te doen staat in handeling, als iemand je
rekenschap vraagt van de hoop die in je is, mag je er van uitgaan dat de Geest je
mond en wijsheid geeft, je goede wandel met Christus zal al het kwaad dat
gesproken wordt ontkrachten, liefde is het machtige antwoord tegenover haat.
Romeinen 8:35
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of
benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
Allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden,
maar aan God is het antwoord op dit alles, niemand kan ons roven uit zijn hand.
Al worden wij met de nek aangekeken, Hij is het die zijn liefdevolle troost geeft,
Hij zal in alles voor de uitkomst zorgen, in Jezus zijn wij meer dan overwinnaar,
niemand kan ons scheiden van de liefde Gods, die in Jezus is. Tranen worden
veranderd van verdriet naar vreugdetranen, God keert alles om ons ten goede als
wij van Hem verwachten dat Hij ons beschermt in moeilijke omstandigheden.
Jesaja 8:12-13
Gij zult geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering
noemt, en voor hetgeen zij vrezen, zult gij niet vrezen noch schrikken.
De HERE der heerscharen, Hèm zult gij heilig achten en Hij moet het
voorwerp van uw vrees en Hij moet het voorwerp van uw schrik zijn.
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Psalm 37:35-36
Ik zag een goddeloze, een geweldenaar,
die zich uitbreidde als een woekerplant; toen iemand voorbijging,
zie, hij was niet meer, ik zocht hem, maar hij was niet te vinden.
Eigen werken kunnen in eerste instantie lijken op goede werken die vrucht
dragen, voorspoed, uitbreiding, groot worden, in aanzien zijn, naar de mens
gesproken is er iets bereikt, naar Gods maatstaf helemaal niets. Daar waar
goddeloos gehandeld wordt, is ongerechtigheid een van de gebruikte
bouwstoffen, ten koste van anderen moet het beoogde doel bereikt worden.
Uitbuiting van andermans geld en goederen, het kwaad als norm gehanteerd,
boze plannen die afgunst oproepen, de Here belacht hem, want Hij ziet, dat zijn
dag komt, boosdoeners worden uitgeroeid, het kwaad keert zich tegen zichzelf.
Matteüs 15:13b-14
Elke plant, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden.
Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden.
Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen.
De Farizeeën namen zoals gewoonlijk aanstoot aan Jezus, geen wonder dat de
Heer aan duidelijkheid niets te wensen overlaat, wat zij vinden of zeggen is van
geen enkel belang, al hun werken zijn egoïstisch. Zij zijn het die indruk willen
maken, op eerste plaatsen willen zitten, met eerbied behandeld worden,
leidslieden die mensen afhouden om het Koninkrijk van God te vinden,
bekeerlingen maken, om ze vervolgens kinderen der hel van te maken, twee
maal zo erg als zij zelf zijn. Woekerplanten die iets lijken, niet geplant door God
de Vader, niets kan bestaan voor Gods aangezicht als het niet uit Hem is gedaan.
Jesaja 60:21
Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan,
voor altoos zullen zij het land bezitten: een scheut die Ik geplant heb,
een werk mijner handen, tot mijn verheerlijking.
Een planting tot zijn verheerlijking, weg zijn alle eigen werken, Hij heeft ons
geplant tot zijn eer, de vrucht van geloven in Jezus die tot rechtvaardiging leidt,
is van en voor Hem, van wie alle dingen zijn. Wat een tegenstelling in bezitten,
aardse glorie die vergaat, tegenover hemels bezit die voor eeuwig blijft, winst
die uit totale zelfverloochening is voortgekomen, omdat Hij alles waard is.
Johannes 3:20-21
Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht,
opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet,
gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
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Psalm 23:4
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Hoe dikwijls zal David dit hebben ondervonden, als hij de bergen introk om zijn
schapen te weiden, na de dag kwam er altijd de nacht, in die duisternis heeft hij
ondervonden dat de HERE zijn herder was, zoals David waakte werd er over
hem gewaakt. Reële aanwezigheid van Gods trouw, is in zijn jongelingsjaren de
voedingsbodem geweest voor het kennen van God, er was geloof ontstaan die
sterk en vast in zijn hart was geplant. De troostende aanwezigheid maakte alle
lofprijs in hem wakker, Gods woord was een lamp voor zijn voet en een licht op
zijn pad, hoe belangrijk waren zijn dagen als herder, en wat een prachtige
voorbereiding om Gods volk als koning te dienen, de schapen van Gods hand.
1 Petrus 5:2-3
Hoedt de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging,
naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid,
niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is,
maar als voorbeelden der kudde.
Laat u geen leidslieden noemen, want één is uw leidsman, de Christus, maar wie
de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. Jezus is het hoofd der gemeente, de
Herder van alle herders, leiders aangesteld door Hem hebben als opdracht, de
wil van God doen. Voorgaan in woord en daad, wordt alleen gezegend in een
dienende houding, voorbeeld kan alleen maar gegeven worden in een volkomen
één zijn met Jezus onze Heer, in ons kan dan Gods werk gedaan worden die
nodig is om Gods kudde te hoeden en te weiden. Heerschappij voeren is te allen
tijde uit een verkeerde motivatie, het ik wordt gediend en brengt jezelf en de
schapen in moeilijkheden, niet één zijn met Jezus, maakt grote brokken.
2 Korintiërs 3:5
Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als óns werk in rekening te brengen,
maar onze bekwaamheid is Gods werk,
Hoe belangrijk is de voorbereiding van een dienstknecht in het Koninkrijk van
God, Hem in alles zoeken, kennis die alleen maar kan komen door intensief
Hem willen behagen, Hem dienen geeft je alle wijsheid en bekwaamheid om
voor te gaan als wakende over Gods kudde, Gods werk in ons maakt dat er
volkomen vertrouwen is gekomen door zijn reddende troostvolle hand.
Johannes 10:14-15
Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij
de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen.

102
Marcus 10:44
Maar wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn;
en wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn.
Het zitten aan de rechterzijde of linkerzijde van de opgestane Heer is voor hen
voor wie het bereid is, niet wij maar God is het die welke rangorde dan ook
heeft vastgesteld, dat is ook de plek waar wij het beste deel van onze erfenis in
Christus ontvangen. Jakobus en Johannes hadden de vraag gesteld aan Jezus om
deze plaatsen te mogen bezitten, waarmee hun gebrek aan kennis en heerszucht
aan het licht kwam. Hun werelds denken werd uiteen gezet in het voorbeeld van
aardse regeerders die zo graag het voor het zeggen hebben over een ander,
heerschappij voeren en er zelf door geëerd worden is dan het streven. Dan is de
wijsheid van God zoveel groter in zijn Koninkrijk, dienaars wil Hij, ootmoed
gaat vooraf aan de eer, geen opgeblazen baasjes, maar slaaf tot Gods eer.
3 Johannes 9-10
Ik heb aan de gemeente een en ander geschreven; maar Diotrefes, die onder
hen de eerste tracht te zijn, ontvangt ons niet. Daarom zal ik, als ik kom,
herinneren aan zijn werken, die hij doet, daar hij met boze woorden tegen ons
zwetst; en hiermede nog niet voldaan, ontvangt hij zelf de broeders niet en
weerhoudt ook hen, die het wel willen doen, en hij werpt hen uit de gemeente.
Het kwade omringt degene die heerschappij wil voeren, liefdeloos is het beleid,
dwaasheid in handelen gaat voor hem uit, en een meerdere erkennen is niet van
belang, het ik maakt zo onverstandig dat er alleen maar chaos uit tevoorschijn
kan komen. Orde van God, liefde van God, wijsheid van God zijn de
bouwstenen voor een gemeente, daar waar dit alles ontbreekt, wordt het een
puinhoop, wie goed doet is uit God, wie kwaad doet heeft God niet gezien.
1 Petrus 4:10
Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft,
als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.
Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God, dient iemand, laat het zijn
als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door
Jezus Christus, wat een verschil, hoe liefelijk is het om te dienen, hoe
aangenaam voor Gods aangezicht zijn de dienaars die het van Hem verwachten.
Zegening op zegening is het deel voor degene die dient in alle eenvoud, zij gaan
voort van kracht tot kracht, zij verschijnen voor God en brengen Hem eer.
Romeinen 12:10-11
Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld,
in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here.
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Psalm 37:30-31
De mond van de rechtvaardige gewaagt van wijsheid, zijn tong spreekt het
recht; de wet van zijn God is in zijn hart, zijn schreden wankelen niet.
Melding maken van wat in iemands hart woont, is als honing voor de ziel, geen
onvertogen woord, maar woorden van liefde en recht, de rechte weg wordt
bewandeld, de schreden zijn vast en zeker. Afwijkingen komen niet ter sprake,
Gods wet in zijn binnenste wordt omarmd en de vreze des Heren behoedt hem
op al zijn wegen, de schoonheid van een rein leven is te zien, voor een ieder die
daar oog voor heeft. Gods wijsheid roemt niet, maar vindt zijn bron volkomen in
Gods wet, door de Geest gegeven, in nieuwheid des levens wandelen is Gods
werk, een gekregen voorrecht om de rechtvaardiging te laten zien.
Jakobus 3:17
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam,
vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten,
onpartijdig en ongeveinsd.
Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken
met wijze zachtmoedigheid, bittere naijver en zelfzucht in je hart hebben staat
hier recht tegenover, kwade praktijk brengt wanorde en is aards, ongeestelijk en
komt uit een verkeerde bron. Vruchteloos zijn alle inspanningen omdat zij niet
uit God verricht zijn, goddeloze daden zijn aanstonds te merken omdat
ontferming ontbreekt, onaangenaam zijn de uitingen van boosheid, woorden met
dodelijk venijn, iedereen moet wijken voor een mens die zelfzuchtig is.
Spreuken 8:20-21
Ik wandel op het pad van de gerechtigheid,
midden op de wegen van het recht, om hen die mij liefhebben,
bezit te doen beërven; hun schatkamers zal ik vullen.
Onontbeerlijk is de wijsheid van God, hoe zou je kunnen leven zonder Hem, hoe
zou je kunnen leven zonder Jezus in je hart, de wijsheid en de kracht Gods, Hem
winnen is het kostbaarste op aarde. Wandelen in de Geest brengt totale afwijzing
van het vlees en zijn verderf, leven door de Geest brengt de vrucht die heerlijk
geurt naar de kennis van de Zoon van God. Liefelijk zijn de uitingen van een
mens waar de Geest vaardig over is, de Geest van wijsheid en verstand geeft
raad en kracht in ons binnenste, geen onreine kan dit bezitten, het is voor de
reinen van hart, zij zullen God zien en het land beërven voor eeuwig.
Kolossenzen 2:2-3
opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom
van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus,
in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.
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Romeinen 15:5-6
De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde
gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus,
opdat gij eendrachtig uit één mond de God en Vader
van onze Here Jezus Christus moogt verheerlijken.
Bidden, een door God gegeven vorm van aanbidding en lofprijs om Hem te
verheerlijken, God zoekt waarachtige aanbidders in geest en in waarheid, in
verkondiging van zijn heilrijke zegeningen die in de hemelse gewesten
geschonken zijn in Jezus zijn Zoon. Uitverkoren in Hem van vóór de
grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn
aangezicht, ons het volle recht gevend om vrijmoedig te komen om God de
Vader groot te maken. Het voorrecht is verkregen om Gods kind te zijn,
vergeving en genade die oneindig is maakt ons nederig en klein, dankbaarheid in
besef van eigen zondigheid, maakt ons waarachtig in oneindige dankbaarheid.
Johannes 17:4
Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen,
dat Gij Mij te doen gegeven hebt.
Het Hogepriesterlijk gebed, vol van aanbidding naar de Vader, een intiem gebed
vol van overgave aan Gods wil, Hij heeft de naam van God geopenbaard aan de
mensen, zij hebben zijn woord in waarheid aangenomen, en erkend dat Hij van
God is uitgegaan, eeuwig leven is ontvangen omdat zij de enige waarachtige
God hebben leren kennen. Hij weet dat de verheerlijking naar Hem zelf plaats
gaat vinden in onnoemelijk lijden, Hij vraagt om die verheerlijking omdat Hij
weet hoe groot de gevolgen zijn voor een ieder die in Hem gelooft, Hij bidt en
pleit voor allen die dat deden en nog gingen doen, dus ook voor ons.
Hebreeën 7:25
Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan,
daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
De Zoon die in eeuwigheid volmaakt is, is boven de hemelen verheven, in Hem
mogen wij naderen tot de genadetroon, in Hem kunnen wij niets anders dan de
Vader danken voor alle barmhartigheid die Hij ons heeft gegeven. God alle eer
geven die alleen Hem toekomt, verzoend door Jezus bloed, het werk doen waar
Hij ons toe geroepen heeft, goede werken die Hij van tevoren heeft bereid, om
Hem te verheerlijken in volkomen één zijn met zijn verheerlijkte Zoon.
Romeinen 8:30b
en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd;
en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.
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Psalm 119:80
Mijn hart zij onverdeeld in uw inzettingen,
opdat ik niet beschaamd worde.
Onverdeeld Hem dienen is waar de psalmist naar verlangt, wetende dat de liefde
voor God een verlangen naar volkomen toewijding aan Hem alleen in gang heeft
gebracht. Ondanks tegenstand en aantijgingen is zijn hoop op God
onwankelbaar en blijft hij verwachten dat Gods beloften de waarheid zijn, hij
weigert elke afwijking aangereikt door overmoedigen. Eer hij verdrukt werd,
dwaalde hij, het is door deze verdrukking dat hij de inzettingen heeft geleerd,
leugens werden niet vertrouwd en ontmaskerd, hij wil Gods bevelen met zijn
hele hart opvolgen en onderhouden, hij verlustigt zich in de wet Gods.
Jakobus 1:7-8
Want zulk een mens moet niet menen, dat Hij iets van de Here zal ontvangen,
innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.
Innerlijke verdeeldheid brengt een kind van God altijd in moeilijkheden, twijfel
en wereldliefde zetten ongeloof in werking, Gods wet begrijpen hoort dan al niet
meer tot de mogelijkheid, met alle gevolgen van dien. Een dwaalweg is
ingeslagen waar de hoop op God niet te vinden is, integendeel, ellende en
hoogmoed wordt er gevonden, onzuiver denken en onrust waar je ook gaat.
Strijden en vechten voortkomend uit dit grote ongenoegen brengt je steeds
verder bij het doel van je bestaan vandaan, Hem dienen en vertrouwen.
Vernedering is nodig om met besef van gedane zaken voor zijn aangezicht te
komen, gebed voor zuivering van hart en reiniging van handen brengt uitkomst.
Job 36:11
Indien zij horen en zich onderwerpen,
dan voleindigen zij hun dagen in voorspoed en hun jaren in geluk.
Gevangen in banden van ellende, worden de daden in gedachten gebracht, het
oor wordt geopend voor de vermaning en er is het gebod om zich te bekeren van
hun boosheid. Een volkomen kwijtschelding van alles is het deel voor degene
die hoort en ernaar handelt, voor wie niet horen is er geen hoop, wie durft
zeggen: Gij hebt onrecht gedaan, is het spoor bijster, de enige weg terug is
bekering en Hem verhogen tot de enige Leermeester in alles.
Hebreeën 3:12-13
Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij,
door af te vallen van de levende God, maar vermaant elkander dagelijks,
zolang men nog van een heden kan spreken,
opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde.
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Marcus 4:26-27
En Hij zeide: Alzo is het Koninkrijk Gods,
als een mens, die zaad werpt in de aarde, en slaapt en opstaat, nacht en dag,
en het zaad komt op en groeit, zonder dat hij zelf weet hoe.
Geen mens kan bedenken hoe God de wasdom geeft aan een kind van God om
te groeien in Hem, zaaien en oogsten zijn bij elkaar horende gebeurtenissen,
eerst heel klein en in de loop der tijd is er onderweg een gedaanteverwisseling
ontstaan die maakt dat er brood voor de eter en zaad voor de zaaier is gekomen.
Het uitdelen van wie op de akker van de Geest heeft gezaaid, is een vanzelf
sprekende gebeurtenis, de vrucht die het voortgebracht heeft zal zich
vermenigvuldigen in harten van mensen die zien dat Christus gestalte heeft
gekregen in een volwassen kind van God, zij horen omdat zij Hem kunnen zien.
Jesaja 55:11
alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn;
het zal niet ledig tot Mij wederkeren,
maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.
Een mens zal niet leven van brood alleen, maar van alle woord, dat uit de mond
Gods uitgaat, uit onvergankelijk zaad zijn wij voortgebracht, het geestelijke is
tot leven gekomen door onze wedergeboorte, daar is het begin van opwassen in
Hem die ons heeft vrijgekocht begonnen, daar sterft alles wat een sta in de weg
is. Eeuwig leven die onaantastbaar in ons hart is gegeven, is en blijft een
geschenk van God, door het geloof in Jezus hebben wij deel gekregen aan die
machtige heilsdaad, wie door Hem tot God komt heeft deel aan deze belofte.
Romeinen 11:33
O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk
zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid,
om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen, de oogst is en blijft
van Hem die ons tot leven heeft geroepen. Hij bewerkt het willen en het werken,
Hij heeft de grond vruchtbaar gemaakt in verlangende harten, Hij laat ons elke
dag weer door dingen heengaan om Hem steeds beter te leren kennen. Licht en
warmte, vocht en zorgzame bescherming, alle geduld die je maar bedenken kunt,
zo werkt Gods woord dat uit waartoe Hij het heeft gezonden, opwassen in Hem.
Efeziërs 4:13
totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods
bereikt hebben,
de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.
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Romeinen 5:1-2
Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here
Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen [in het geloof]
tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid
Gods.
Geen enkele twijfel kan of mag bestaan voor welk mens dan ook, onze Here
Jezus is voor iedereen gestorven, niemand uitgezonderd, een ieder die gelooft
dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, is behouden. Met het hart gelooft
men tot gerechtigheid, met de mond belijdt men tot behoudenis, wie zijn
vertrouwen op God stelt zal nooit beschaamd uitkomen. Vrede die alle verstand
te boven gaat, liefde in overvloed in ons hart uitgestort, blijdschap in intens
weten dat deze genade ons deel is geworden, verzoening met als gevolg
gemeenschap met de levende God, Hij raakt ons hart aan in grote kracht.
Kolossenzen 1:27
Hun heeft God willen bekend maken, hoe rijk de heerlijkheid van dit
geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.
Het geheimenis van Christus was aan vroegere geslachten niet bekend
geworden, het is door de Geest geopenbaard aan de heiligen, zijn apostelen en
profeten, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten
van de belofte in Christus Jezus. Door middel van de gemeente wordt in de
hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend gemaakt, naar het
eeuwig voornemen, die Hij in Christus Jezus heeft uitgevoerd, in wie wij de
vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem.
Dat wat eeuwen lang verborgen was, is aan het licht gekomen, de onnaspeurlijke
rijkdom van Christus heeft God de Schepper bereid voor allen die geloven.
Efeziërs 3:20-21
Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel
meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de
gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot
eeuwigheid! Amen
Wij mogen evenals Paulus onze knieën buigen voor onze hemelse Vader, opdat
Hij ons geeft naar de rijkdom zijner heerlijkheid, opdat Hij ons sterkt door zijn
Geest in ons binnenste. Geworteld en gegrond in de liefde zullen wij kunnen
bevatten hoe Gods liefde in Christus ons vervult tot alle volheid Gods.
Romeinen 16:27
Hem, de alleen wijze God, zij, door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle
eeuwigheid! Amen
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Numeri 6:26-27
de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.
De priesterlijke zegen in opdracht van de HERE uitgesproken, een vastgelegde
zegen om duidelijk te maken dat deze zegen onontbeerlijk is in het samengaan
met Hem. Zijn aangezicht naar zijn volk gewend is een volle verzekering van
licht over hun pad en genade over hun wegen, waarin de voeten worden behoed
voor struikelen. Zijn naam dragen is een voorrecht die alleen Gods volk is
toebedeeld, een machtige naam, die borg staat voor eigendomsrecht van God uit,
waar anderen niet aan mogen komen, want dan raak je Gods oogappel aan.
1 Petrus 3:12
want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun
smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade doen.
De zegen die wij ontvangen hebben van God, is er om door te geven aan
anderen, tot zegen zijn is Gods opdracht voor zijn kinderen. Tot zegen zijn houdt
in dat wij het goede willen tegenover het kwade, wij zijn anders omdat wij
Christus hebben leren kennen, door Hem beërven wij de zegen die God heeft
beloofd aan degene die voor zijn aangezicht willen wandelen. Naamdragers
hebben de vrede van God, omdat zij vrijgesproken zijn en de genade ten volle is
doorgedrongen door de wedergeboorte, de naam van Jezus is de kostbaarste van
alle namen, een gezegende naam, op ons gelegd door God de Vader zelf.
Matteüs 5:9
Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
In het eindoordeel van de Zoon des mensen, zegt Hij tegen de schapen aan zijn
rechterhand, komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u
bereid is van de grondlegging der wereld af. Uit hun daden is gebleken dat zij
rechtvaardig waren tegenover hun medemens, barmhartig was hun omgaan met
hulpbehoevenden, liefde heeft zijn uitwerking niet gemist, de naam van Jezus
hebben zij geëerd, en Hij is in dit alles de Heer, die gediend is door zijn
dienstknechten, lof krijgen zij, die zijn naam uitdragen tot eer van zijn Vader.
Verlost uit de duisternis, brengt veel verantwoording met zich mee om te leren
gaan op de weg die God van tevoren bereid heeft om goede werken te doen,
licht op ons pad is noodzakelijk, Christus zelf wil over ons lichten, zijn
aangezicht verlicht ons met de heerlijkheid Gods, Hij is onze borg van zegen.
Psalm 29:11
De HERE zal zijn volk sterkte verlenen,
de HERE zal zijn volk zegenen met vrede.
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Nehemia 9:20
En Gij hebt hun uw goede Geest gegeven, om hen te onderrichten,
en uw manna hebt Gij aan hun mond niet onthouden,
en Gij hebt hun water gegeven voor hun dorst.
Het woord op de eerste plaats, om te leven voor Gods aangezicht, eten en
drinken tegelijk voor de mens die Hem zoekt, Hij zorgt voor de zijnen, leven en
overvloed is het gevolg van geloof in zijn voorzieningen die Hij uitstort met
oneindige mate. Vol worden van de Geest kan alleen maar door gehoorzaam
zijn, volheid brengt eenheid en gemeenschap met Gods Zoon, alleen door de
heilige Geest kunnen wij deel hebben aan Jezus, die ons hart wil vullen met
Zichzelf, Hij is het Woord van God en het Woord is vlees geworden.
Johannes 14:26
maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam,
die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.
De gezindheid van de Geest is leven en vrede, Hij wil ons leiden, met als
voorwaarde dat wij ons laten leiden, raad en inzicht wordt aan ons gegeven mits
wij bereid zijn om te doen wat Hij zegt. Vaak is ons vlees helemaal niet van plan
om te luisteren met het geestelijke oor, de weg die dan genomen wordt lijkt in
eerste instantie helemaal niet verkeerd, maar goed in eigen ogen, dwalen is zo
makkelijk, maar het leidt rechtstreeks naar een doodlopende weg. Wat is het dan
heerlijk om te weten dat er een weg terug is, heel eenvoudig je onderwerpen aan
God, belijden en weten dat niet luisteren altijd vervelende gevolgen heeft.
Johannes 6:63
De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut;
de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.
Het onderwijs van Jezus waren woorden van eeuwig leven, rechtstreeks uit Gods
Vaderhart, door de Geest gegeven, velen vonden dit te moeilijk en wilden niet
meer horen naar de woorden die spraken over Hem eten, omdat Hij het brood
des levens is. Indien iemand van dit brood eet, die uit de hemel is nedergedaald,
zal hij in eeuwigheid leven, het brood dat Hij geeft, is zijn vlees voor het leven
der wereld. Drinken van zijn bloed en eten van zijn vlees, staat voor volkomen
deel willen hebben aan Jezus en volkomen deel willen hebben aan zijn lijden,
het in Hem blijven heeft deze prijs altijd, door de Geest leven is een heerlijk
leven, de dood heeft het nakijken, levenverwekkend onderwijs is ons deel.
Johannes 15:4
Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de
wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft.
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Psalm 75:7-8
Want het verhogen komt niet van oost of van west, noch uit de woestijn –
maar God is rechter, Hij vernedert deze en verhoogt gene.
Geen mens kan zich veroorloven om te denken dat je met trotse hals kunt
spreken tegen alles wat jou in de weg staat om goddeloze daden te verrichten,
hoogmoed komt voor de val. Aards denken en onbarmhartig jezelf ten koste van
alles verhogen, ziehier de vijandschap tegen God, elke zonde heeft die
eigenschap omdat het op de vijand lijkt. Gods woord is zeer duidelijk en niet
mis te verstaan, Hij houwt de hoornen af van de goddelozen, zij hebben zichzelf
verhoogd, de hoornen des rechtvaardigen zullen verhoogd worden, geen aardse
verhoging, maar een hemelse, Hij stelt aan op zijn tijd en voorwaarde.
Psalm 37:34
Wacht op de HERE en bewaar zijn weg, dan zal Hij u verhogen
om het land te beërven, de uitroeiing van goddelozen zult gij met vreugde zien.
Intens is het verlangen van God om geëerd te worden door zijn volk, luisteren
naar zijn woord en doen wat Hij van ons vraagt, is Hem verhogen tot onze Here
en God. Wachten op Hem en zijn weg bewaren heeft als beloning dat Hij zijn
werk in ons kan doen, doorgaans een werk van vernedering voor het vlees, er
moet gegrond worden en beproefd worden. Wankele voetstappen moeten leren
om rechte sporen te maken, stevige en vaste grond onder de voeten is het teken
dat God onze rots is geworden en dat ons geloof in volle bloei is gekomen. Daar
is de voorwaarde van verhoging, eerst Hem gehoorzaam zijn, op zijn tijd durven
wachten, de bewerkingen van zijn handen in je leven toelaten en omhelzen, en
als rijke beloning het land beërven wat Hij heeft beloofd aan zijn kinderen.
1 Petrus 5:10
Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige
heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen,
sterken en grondvesten.
God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederigen geeft Hij genade, als wij
ons vernederen onder zijn machtige hand, zal Hij ons verhogen op zijn tijd.
Hoezeer wij ook ons best doen om een nederige houding aan te nemen, om
onder het stukje lijden uit te komen, die ons op Jezus doet lijken, het zal geen
stand houden, echtheid doet namaak teniet, vuur verbrandt alle eigen werken.
Matteüs 3:12
De wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren
en zijn graan in de schuur bijeenbrengen,
maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur.
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Spreuken 4:18
Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht,
dat steeds helderder straalt tot de volle dag.
Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, is gekomen om in ons hart te
schijnen, waardoor wij kennis hebben verkregen van de heerlijkheid Gods.
Christus zal over ons lichten, wanneer wij toetsen wat de Here welbehagelijk is,
wandelen in het licht brengt met zich mee dat wij geen deel hebben aan de
onvruchtbare werken der duisternis. Kennis hebben van goed en kwaad, brengt
een kind van God ertoe om de duisternis door het licht te ontmaskeren, als wij
vrucht willen dragen die bestaat in goedheid, gerechtigheid en waarheid, moet
dat licht een niets ontziend wapen zijn in de strijd tegen het kwaad.
Daniël 12:3
En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen
tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.
Opstaan en wandelen in het licht, een voorrecht die door genade is gegeven, wij
zijn medeopgewekt met Christus, wij hebben een plaats gekregen in de hemelse
gewesten, om deel te krijgen aan de geweldige rijkdom die de rechtvaardiging
van het geloof ons brengt. Voor degene die het kennen van Hem als doel voor
ogen stellen, is er een oneindige rijke bron van liefde en wijsheid, om Hem recht
te kennen. Door de Geest van raad en wijsheid is het mogelijk om steeds meer in
liefde te wandelen, als wijzen en verstandigen in alle omstandigheden, door de
Geest schijnen wij als lichtende sterren, te midden van een ontaard geslacht.
Spreuken 18:15
Het hart van de verstandige verwerft kennis,
het oor der wijzen zoekt kennis.
Het evangelie is voor ootmoedigen die niet bang zijn om te bekennen dat zij
hulp nodig hebben om lichtdragers te kunnen zijn. Kennis die geleerdheid met
zich meebrengt maakt opgeblazen, kennis van God maakt verstandig en maakt
ons elke dag weer tot leerling van de Allerhoogste Heer. Gods licht als een lamp
brandende in ons, een volkomen belofte voor de toekomst, het nieuwe Jeruzalem
waar geen zon of maan meer nodig is om te schijnen, want de heerlijkheid Gods
verlicht haar en haar lamp is het Lam, en wij zullen daar voor eeuwig wandelen.
Jesaja 60:1-2
Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat
over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën,
maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien
worden.
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Zacharia 12:10a
Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem
uitgieten de Geest der genade en der gebeden;
zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben,
Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben
doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Het is vast
en zeker eenmaal zullen wij de Koning zien, in al zijn heerlijkheid, Hij komt met
grote macht en majesteit, en Hij zal zijn engelen uitzenden met luid
bazuingeschal en zij zullen de uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken.
Niemand weet wanneer, dan de Vader alleen, de komst van de Zoon des mensen
zal zijn als de bliksem, onverwacht en fel, mensen zullen zich op de borst slaan,
uit berouw, de ontzetting zal groot zijn bij mensen die niets van Hem wilden
weten, besef zal er zijn van gemiste kansen om Hem als Verlosser aan te nemen.
Joël 2:28
Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft,
en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen
dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.
Zelfs op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn
Geest uitstorten, door en door een vervulde belofte van God. Voor dat Jezus
werd opgenomen, heeft Hij deze belofte herhaald, zij moesten blijven wachten
te Jeruzalem, op de belofte van de Vader, gij zult gedoopt worden met de heilige
Geest, en gij zult kracht ontvangen wanneer de heilige Geest over u komt. De
Pinksterdag heeft de beloofde uitstorting gebracht, met wind en tongen als van
vuur, door de vervulling met de heilige Geest, werden monden gevuld met
andere tongen, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Verbazing alom, omdat
een ieder hen in hun taal hoorde spreken over de grote daden Gods, blijdschap
en afwijzing waren de reacties, tot beschuldiging van dronken zijn toe.
Handelingen 2:39
Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn,
zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.
Uitgestort, de Geest als belofte gegeven voor elk die gelooft, genade, gebeden,
kracht, profeteren, dromen, Gods gave aan ons is volmaakt, Hij zal ons de weg
wijzen tot de volle waarheid. Door Hem worden wij gezalfd tot dienstknechten
van de allerhoogste God, alleen door Hem kunnen wij God eren en behagen.
1 Korintiërs 2:12
Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God,
opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.
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Psalm 103:20
Looft de HERE, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert,
luisterend naar de klank van zijn woord.
Looft de Here, mijn ziel, en alles wat in mij is, zijn heilige naam, en vergeet niet
een van zijn weldaden, Hij heeft alle ongerechtigheden vergeven, genezing en
verlossing geschonken. Hij is het die ons kroont met zijn goedertierenheid en
barmhartigheid, Hij doet ons niet naar onze zonden, maar zo hoog de hemel is
boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen. Hij
ontfermt zich over ons als zijn kinderen, Hij is het die weet wat maaksel wij
zijn, wij wonen voor even op deze aarde, Hij is van alle eeuwen, en Hij maakt
zijn gerechtigheid bekend aan hen die Hem vrezen, en aan hen die zijn verbond
onderhouden, om aan zijn woord te gehoorzamen.
Jacobus 2:13
Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem, die geen barmhartigheid
bewezen heeft; barmhartigheid (echter) roemt tegen het oordeel.
Van alle geschenken of gaven is de vergeving het begin en einde van onze relatie
met God, zonder vergeving geen vrede met God, zonder geloof in Jezus
plaatsvervangend lijden geen verzoening en geen verbond. Het is gebrek aan
kennis om zomaar een hekel aan iemand te hebben, om wat voor reden dan ook,
er is dan geen besef van eigen zondigheid, die niet meer aangerekend wordt,
maar eigen gerechtigheid, die onmiddellijk tussen God en jou instaat. Weg is de
vrede en weg is het vrijgesproken zijn, van Gods barmhartigheid is niets meer te
ontdekken, integendeel, voor het gevoel is alles wat oordeel bracht weer terug.
Erkentenis van waarheid is nodig om in het reine met God te komen, leren van
Hem om niemand iets aan te rekenen, om onpartijdig te zijn in het vrijspreken.
Psalm 8:5-6
Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind,
dat Gij naar hem omziet? Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt,
en hem met heerlijkheid en luister gekroond.
God met ons, wij zijn geroepen en gerechtvaardigd en ook nog om die reden
verheerlijkt als zijn kinderen, Hij heeft ons immers macht gegeven om zijn kind
te worden. Wij zijn bekleed met de mantel der gerechtigheid, bekroond met alles
wat wij nodig hebben om Hem te eren als Heer van ons leven, bevrijding heeft
zijn goedheid bevestigd, aan ons de taak om te worden zoals wij bedoeld zijn,
kinderen Gods die zijn liefde van harte uitdragen in een wereld vol schuld.
Romeinen 8:1
Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.
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Efeziërs 5:1-2
Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde,
zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven
als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.
Weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in
Christus u vergeving geschonken heeft. De liefde van God heeft altijd als doel
om het in praktijk te brengen, daar waar dit niet wordt gedaan, is liefdeloosheid
de maatstaf, het ik gericht zijn heeft maar een ding voor ogen, heersen buiten
God om. Hoeveel er ook te zeggen is om voor jezelf te leven, het is en blijft een
doodlopende weg, geen vrees voor God, geen kennis van Hem die alles voor ons
heeft overgehad om ons te redden, geen enkel bewijs dat vergeving in Christus
is ontvangen. Liefde vraagt om daden die bewijzen dat vergeving is geschonken,
het gij geheel anders, omdat wij Christus hebben leren kennen, vraagt om een
leven die zichzelf ten offer stelt, een Gode levend, en heilig welgevallig offer.
1 Johannes 4:17
Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben
op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld.
Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde, wie God liefheeft, moet
ook zijn broeder liefhebben. Het blijven in Hem hangt in hoge mate af van onze
bereidwilligheid om zelfverloochening te zien als voorwaarde, zodat wij de
liefde Gods die in onze harten is uitgestort, door de heilige Geest, hanteren als
het meest kostbare geschenk. Met dit geschenk is het weer bewezen, dat God
volmaakte gaven geeft om mee te werken, gelijk Hij is, mogen wij zijn in deze
wereld, liefde spreekt vrij en maakt dat wij de dag des oordeels volkomen
onbevreesd tegemoet kunnen zien, de volmaakte liefde drijft de vrees uit.
Jakobus 1:17
Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder,
van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.
Wat is het geruststellend dat wij alles al gekregen hebben, dat wij niet met lege
handen staan, maar met gevulde handen, een overlopende maat, die ons ter
beschikking staat om uit te delen. Hij geeft zijn Geest niet met mate, zonder
Hem is het doen van Gods wil onmogelijk, zonder vernieuwing geen anders zijn,
zonder inkeer geen ommekeer, zonder zondebesef geen berouw. Vol van de
heilige Geest is te zien bij mensen die vol overgave God zoeken in alles.
Galaten 2:20a
Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik,
maar Christus leeft in mij.
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Romeinen 2:29
maar híj is een Jood, die het in het verborgen is, en de (ware) besnijdenis is
die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van
mensen, maar van God.
De opzet van besneden zijn, naar het hart, is nog altijd om van God te zijn, en
om Hem lief te hebben, met geheel je hart en geheel je ziel, opdat je leeft.
Geopende harten waar God zijn wet in kan schrijven door de Geest, harten van
vlees die zacht genoeg zijn om Gods woord te kunnen ontvangen, zodat er
vruchtbare grond is ontstaan om Hem recht te kennen. De letter doodt, maar de
Geest maakt levend, het geschrevene op tafelen van steen brengt niets tot leven,
harten van steen zijn het gevolg van ongehoorzaamheid en kunnen niets
ontwaren van de leven brengende liefdeswet die Jezus ons heeft gebracht.
Ezechiël 36:27
Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn
inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.
Gij zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn, nadat God zelf de
harten van steen heeft verwijderd, en een nieuwe geest, en een hart van vlees in
hun binnenste heeft gegeven, is de belofte duidelijk, na reiniging van alle
ongerechtigheid, is weer volop herstel mogelijk. Immens besef van gedane
ongerechtigheid is altijd het kenmerk van echte bekering, schaamte en berouw
over zonden is noodzakelijk om ze voor altijd de rug toe te keren, zodat er nooit
meer verharding van het hart kan plaats vinden. Opruiming van aardse
bindingen maken de weg vrij om nieuw land te bewerken, nieuw land ontginnen
begint met puin ruimen, om daarna te kunnen herbouwen en beplanten.
Hebreeën 3:7-8
Daarom, gelijk de heilige Geest zegt:
Heden indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij de
verbittering, ten dage van de verzoeking in de woestijn,
Niet naar zijn stem luisteren, alles beter weten, Hem versmaden, ziehier alle
kenmerken van een volk die maar niet hun vertrouwen op de Here hun God
konden stellen, terwijl Hij zoveel wonderen voor hun ogen had gedaan.
Verharding als gevolg van ongeloof, heeft er voor gezorgd dat zij niet in het
beloofde land kwamen, het is als waarschuwend voorbeeld voor ons
opgeschreven. Luisteren naar Gods zachte stem, brengt zijn lof voor altijd.
Spreuken 28:14
Welzalig de mens die gedurig vreest,
maar wie zijn hart verhardt, valt in het onheil.
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2 Korintiërs 4:15
Want het geschiedt alles om uwentwil, opdat de genade toeneme en door steeds
meerderen overvloediger dank worde gebracht ter ere Gods.
Bedieningen door God gegeven, zijn er altijd op gericht om mensen dichter bij
de Here Jezus te brengen, om ze te doen opwassen in Hem, die voor hen
gestorven is en opgewekt door de Vader, aan Hem alleen komt alle lof toe.
Hij is het hoofd van de gemeente en als zodanig het hoofd van de bedieningen,
bekwaam gemaakt worden is Gods werk, Hij bewerkt het willen en het werken.
De Geest is het die door openbaring werkt tot welzijn van allen, die toebedeelt
gelijk Hij wil, zodat het duidelijk is dat zonder Hem geen werker kan bestaan.
Mensen die denken dat dit niet nodig is gaan vroeg of laat onderuit, in eigen
kracht, onbekwaam, mensen bindend aan zichzelf, eigen heerschappij voerend,
aan niemand wordt verteld van de kennis, uit ondervinding geleerd, door God.
Efeziërs 4:11-12
En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als
herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon,
tot opbouw van het lichaam van Christus,
De eenheid des geloofs, de volle kennis van de Zoon Gods, rijpheid om tot volle
wasdom te komen in Christus, mondigheid die zich niets laat wijsmaken, in
waarheid en liefde, geestelijk groeiende in elk opzicht naar Hem toe, is wat een
bediening brengt. Genade gegeven aan dienstknechten van God, om Gods volk
te brengen waar het toe bestemd is, het zoonschap Gods. De schepping wacht
met reikhalzend verlangen op het openbaar worden van de zonen Gods, omdat
zij het zijn die, in Christus, alle verschil uit maken, lichtend licht en zoutend
zout, voorboden van de geweldige hoop die ons in eeuwigheid te wachten staat.
1 Johannes 3:2
Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij
zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn,
wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
Alles is ons gegeven om in de liefde Gods te wandelen, om herkenbare kinderen
van de Allerhoogste te zijn, in alles anders reagerend, door God gekend, door
mensen verworpen, Christus winnend, eer van mensen verachtend. De hoop die
in ons is geplant, maakt de onverwelkbare erfenis werkelijkheid, voor eeuwig
mogen wij bij Hem wonen en Hem alle eer geven die alleen Hem toekomt.
Johannes 6:45b
En zij zullen allen door God geleerd zijn.
Een ieder die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij.
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Spreuken 12:20
Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden,
maar voor wie tot vrede raden, is er vreugde.
Het woord dat gesproken wordt, geeft altijd aan hoe iemands hartsgesteldheid is,
oplettendheid is voor een kind van God noodzakelijk, een keuze maken op
grond van onenigheid, partijschap, heeft bij voorbaat haat als gevolg. Verdriet
door dit alles van binnen, had voorkomen kunnen worden als er goed was
opgelet, eigen inzet om te beoordelen waar het oor aan geleend wordt, maakt dat
een mens zich bewapent, zodat het kwade geen ingang krijgt. Ook als het kwaad
niet op tijd wordt onderkend, is er nog altijd de mogelijkheid om het de rug toe
te keren en opnieuw het goede te kiezen, die ons weer in de omarming brengt
van onze God en Vader. Eigen verantwoording wil nog altijd zeggen, niet de
ander, wiens mond het kwade sprak, maar eigen foute inschatting erkennen.
Matteüs 5:9
Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
Wat een verantwoording om zo genoemd te worden, zonder de liefde en kracht
van God een onmogelijke opdracht, Gods beloften maakt Hij volkomen waar als
Hij zegt, dat wij macht hebben gekregen om een kind van God te worden.
Beginnend bij de wedergeboorte, is het God die alle dingen laat medewerken ten
goede, omdat wij van Hem houden, opvoeden is wat onze hemelse Vader
hiermee op het oog heeft. Vol van zijn Geest kan alleen plaats vinden, mits wij
begrijpen dat in ons zelf de waarheid niet te vinden is, onderscheidingsvermogen
komt als wij ons laten leiden door de Geest der waarheid, alle leugenachtigheid
moet dan wijken, van harte hier aan medewerken is de weg die tot vrede leidt.
Jesaja 57:19
Ik schep de vrucht der lippen: vrede, vrede voor hem die verre,
en voor hem die nabij is, zegt de HERE; en Ik zal hem genezen.
De goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en
wier wateren slijk en modder opwoelen, zij hebben geen vrede. Het verschil is
zeer groot, zonder God leven is het kwade omhelzen, in modder baden en
gooien met modder, nergens rust vinden en steeds op zoek zijn om mensen te
betrekken bij deze onvrede is de drijfveer van het kwaad. Wat een voorrecht is
het om als kind van God over vrede te spreken, om tot vrede te zijn als het er op
aan komt te vergeven, liefde rekent het kwade immers niet toe, het vrijspreken
van God, in genade geschonken, brengt ons in de plicht vredestichter te zijn.
Romeinen 12:18
Houdt zo mogelijk, voor zo ver het van u afhangt, vrede met alle mensen.
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Psalm 119:111
Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen,
want zij zijn de blijdschap mijns harten.
De psalmist heeft duidelijk flink veel tegenstand van boosdoeners, goddelozen
die niet van plan zijn om God te zoeken en daardoor zijn inzettingen niet willen
onderhouden. De scheiding tussen licht en duisternis is compleet, twee kampen
die niets met elkaar gemeen hebben, behalve hun mens zijn, tegenover elkaar
zoals altijd vervreemd, geen broeders maar vijanden. Wat is het heerlijk om te
lezen dat de psalmist zo duidelijk is in wie hij liefheeft, wie hij meer dan al zijn
vijanden vreest vanwege zijn oordelen, Gods toorn kent hij en zijn smeekbede is
gericht op verlossing van zijn vijanden. Radicale voornemens worden duidelijk
neergelegd in zijn gebed tot God, zijn vreugde over God brengt hem ertoe, om
zijn hart te gebieden Gods wil te doen ook al is zijn leven in gevaar, hij wil van
de grootheid van zijn God getuigen, zijn verwachting is dat God zelf hem leert.
Openbaring 12:11
En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord
van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.
De verleider de oude slang, vijand bij uitstek, de aanklager en stoker tussen
broeders en God, geen kans onbenut latend om te zoeken wie hij kan verslinden.
Gods getuigenis aan zijn kinderen begint bij het geloven in Zijn Zoon, kracht
wordt verleend om de boze te weerstaan, hij is immers een overwonnen vijand.
Geloof in werking gaat in eenheid met Gods woord en het blijven in Hem die
alles overwonnen heeft, er is kracht in het bloed van het Lam, vrijgekochten
gaan hand in hand met hun Heiland om samen met Hem op overwinningsgrond
te wandelen. Medeoverwinnaars getuigen van een leven vol van kennis door
opgedane ervaringen die door alle strijd heen is verworven, er is geen plaats
voor zelfmedelijden, op deze plaats is de liefde voor God allesoverheersend.
Romeinen 8:35
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of
benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
Niemand kan ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze
Here, de dood is teniet gedaan, leven is ons gegeven. Wij mogen opzien naar
Gods mogelijkheden, Hij geeft kracht op kracht, als wij ons zelf verloochenen
en het kruis op ons nemen, dan zijn wij getuigen van Hem die alles overwon.
Johannes 16:33
Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij
verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
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Psalm 27:3
Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet;
al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.
Geen woorden maar kracht, geen zien op mensen, maar zien op de enige manier
van dichtbij God komen, Hem stellen als je veilige schuilplaats, waar niets en
niemand je kan weghalen. Ten dage des kwaads, kom je dan in het verborgene
van zijn tent, Hij plaatst je hoog op de rots, en ook heft Hij je hoofd omhoog, ver
boven alle tegenstanders uit. Vertrouwen maakt nooit beschaamd, vertrouwen
heeft altijd dezelfde uitwerking, God met ons, Hij is in Jezus volkomen voor
ons, wie zou ons kunnen roven uit zijn hand, wie aan ons komt, komt aan Hem.
Hoe is onze houding ten opzichte van tegenstand, wordt dan Gods woord in
daden omgezet, of handelen wij in vrees, roepen wij Hem aan, of kruipen wij in
een hoekje, wie zijn hoop op God zet is met Christus in Hem verborgen.
Psalm 9:5
Want mijn pleitzaak en mijn geding hebt Gij berecht,
als rechtvaardig rechter de rechterstoel bestegen.
Wij mogen met David mee juichen en mee jubelen over Gods oneindige trouw,
wij mogen opzien naar Gods antwoord op ons roepen, Gods daden mogen wij
roemen. Achterom kijkend zien wij wat Hij voor ons heeft gedaan, vooruit
kijkend is er een weten gekomen dat Hij de onveranderlijke is en blijft. Onze
Here Jezus de hoop der heerlijkheid, pleit voor ons, de Geest der heerlijkheid
evenzo, voorspraak die zijn weerga niet kent, alles is mogelijk voor degene die
gelooft. Er is in Gods woord rijke beloning voor degene die zich daar naar richt,
moeilijke omstandigheden worden kostbare lessen, als wij verwachten dat Gods
hand daarin is, Hij tilt ons boven alles uit en brengt verlossing op zijn tijd.
Romeinen 15:13
De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof,
om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.
Het is veilig in Jezus armen, het is veilig om omringd te zijn met Gods liefde en
kracht, wat is een mens in vergelijking met onze God, wat zou een mens mij
aandoen. Vertrouwen groeit naarmate de vertrouwelijke omgang toeneemt tussen
de hemelse Vader en zijn kinderen, liefelijke omgang brengt zegen en
bevestiging, sterkte wordt verleend in de juiste keuzes die dan worden gemaakt.
Vrees voor mensen spant een strik, vertrouwen op de Here maakt onaantastbaar.
Psalm 31:20
Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat Gij bereid
hebt voor wie bij U schuilen ten aanschouwen van de mensenkinderen.
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Spreuken 15:33
De vreze des HEREN voedt op tot wijsheid,
en ootmoed gaat vooraf aan de eer.
Buigen voor de opvoedende hand van God is geen vanzelf sprekende zaak, ons
vlees is van nature ongehoorzaam en wijst elke terechtwijzing in eerste instantie
af. Bidden is alleen vruchtbaar als er wordt geluisterd naar Gods Geest in ons
binnenste, Hij zal nooit één worden met onze ongezeggelijkheid, integendeel,
Hij wijst af. Het pad wat gelopen moet worden is een recht pad, elke uitwijk
poging om aan de tucht te ontsnappen heeft als gevolg dat er verwijdering
ontstaat, hoe belangrijk is dan ons bedenken waar wij ons zelf in hebben
gebracht. Er is geen andere keuze voor ons weggelegd dan omkeren en inzien
dat onbuigzaamheid ons niets brengt, het herstel is met onmiddellijke ingang en
hergeeft ons weer de vreugdevolle omgang met onze hemelse Vader.
Johannes 12:26
Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn
dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.
Eigendom zijn van God door het geloof in Jezus zijn Zoon, brengt ons in Zijn
Koninkrijk, van de wedergeboorte af is daar de zoonverklaring, Hij heeft ons
aangenomen als zijn kind. Daarmee begint de eer en het deel hebben aan de
verheerlijking van Jezus, Hij is het die ons zo lief had, dat Hij zijn eigen Zoon
niet heeft gespaard, om dat wat verloren zou gaan, eeuwig leven te geven. Een
dienende houding is nodig om Jezus te volgen, om Hem te kunnen volgen is er
een oplettend hart nodig, daar waar nog geen opvoeding heeft plaats gehad, is er
weinig oplettendheid. Gods manier om ons wakker te schudden is de
confrontatie, het aan het licht brengen van onze ongehoorzaamheid, het niet
kunnen zonder Hem wordt pijnlijk zichtbaar in het niet verstaan van zijn wil.
Psalm 25:9
Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht,
en Hij leert ootmoedigen zijn weg.
Onvoorwaardelijke overgave aan Hem die ons liefheeft, brengt ons in zijn licht
en waarheid, erkennen dat Hij het goede met ons voorheeft, maakt dat wij
gewillig gemaakt worden om mee te werken aan een volkomen vernieuwing in
ons denken. Samen met Hem regeren op de troon over alle ongehoorzaamheid,
is een onbegrijpelijke eer die voor Gods kinderen is weggelegd voor eeuwig.
Hebreeën 12:7
Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen.
Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt?
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Psalm 5:5-6
Want Gij zijt geen God, aan wie goddeloosheid behaagt, geen boze zal bij U
vertoeven; de verdwaasden houden geen stand voor uw ogen,
Gij haat alle bedrijvers van ongerechtigheid;
Geen rekening houden met God brengt onherroepelijk goddeloosheid, vanuit het
oude verbond werd dit zo benoemd, wel van Gods volk zijn maar de
verordeningen aan de kant schuiven bracht een totale verwijdering tot stand. In
het nieuwe verbond is dit anders omschreven, daar behoor je tot Gods volk door
het geloof in Jezus, en hebben wij de keuze tussen handelen uit het vlees, of
door de Geest. De uitkomst is wel hetzelfde, God wil niets te maken hebben met
ongehoorzaamheid, Hij is zijn verbond niet aangegaan met ons vlees, maar met
onze geest, daar vindt de gemeenschap plaats, daar kan geleerd worden om, net
als Hij, ons vlees af te wijzen, in de wetenschap dat dit hoort bij aards en dwaas.
Jesaja 59:2
maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw
God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn,
zodat Hij niet hoort.
In God is alleen maar licht, duisternis kan niet bestaan voor zijn aangezicht, Hij
wil ons van ganser harte bevrijden van zonde en ongerechtigheid, zijn hand is
niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen. Eisen
stellen aan God is ongeveer het domste wat je doen kan, roepen in eigen
gerechtigheid brengt een mens alleen maar nog verder bij Hem vandaan, Hij
wijst immers de hoogmoedigen naar hun plaats, de kuil van het verderf. Deze
plaats is een broedplaats voor eigen overleggingen, daar is het eigen gelijk, en
als niemand op de bres gaat staan, is er geen houden meer aan, weg is alle hoop.
Psalm 106:23
Toen zeide Hij, dat Hij hen zou verdelgen – indien Mozes, zijn uitverkorene,
niet vóór Hem in de bres had gestaan om zijn grimmigheid af te wenden,
zodat Hij hen niet verdierf.
Hoe belangrijk is het om te blijven gedenken wat God voor ons heeft gedaan,
Hij heeft ons verlost uit de duisternis, zouden wij dan daar weer naar terug
keren, in de verdwaasdheid van vergeetachtigheid. Lauwheid kan Gods Zoon
niet verdragen, uitgespuugd worden is je deel, volhardend Hem in alles zoeken,
ook als je een verkeerde weg hebt genomen, brengt je weer in zijn nabijheid.
1 Petrus 4:18
En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt,
waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen?
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Spreuken 19:16
Wie het gebod bewaart, bewaart zijn leven;
maar wie niet let op zijn wandel, zal sterven.
Zoals altijd is er in Gods woord klaarheid en helderheid in het doen of laten van
zijn geboden, oplettendheid of waken, bepalen de uitkomst die zich uit in
handelen. Neem je het niet zo nauw, dan is de weg breed en vol gevaren, het
meedoen met iedereen brengt in eerste instantie een goed gevoel, de schade die
dit brengt aan je ziel, wordt later pas duidelijk. Verderf is een voortwoekeren van
slechte keuzes, die alleen de wereld doet juichen, want je doet met ze mee, er is
niets wat aanstotelijk is want je volgt de meerderheid in het kwade. Groot is de
ontsteltenis, als er ontdekt wordt wat er verloren is, de goede weg verlaten
brengt altijd de dood, wat winst leek, is geworden tot verdriet en grote spijt.
Matteüs 7:13-14
Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het
verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en
smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.
Het vinden van de smalle weg kost moeite en inspanning, niet die zeggen: Here,
Here, zullen op de smalle weg lopen, maar degenen die de wil van God doen
zullen wandelen op de weg die ten leven leidt. Ook niet die in Jezus naam
allerlei werken hebben gedaan, ontkomen hieraan, zonder gehoorzaamheid aan
de Vader, wordt je een werker der wetteloosheid. Als de Here het huis niet
bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan, bouwen is Gods werk in
ons, luisteren en gehoorzamen is onze taak. Als wij zijn geboden bewaren als de
grootste schat die er te vinden is, blijven wij in Gods nabijheid, en worden wij
door de wereld gezien als mensen die tot aanstoot zijn, maar voor God kostbaar.
Galaten 1:10
Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen?
Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van
Christus zijn.
Alles voor vuilnis houden om Christus te winnen, brengt ons op de weg ten
leven, geen eigen gerechtigheid meer, bestaande uit eigen werken. Geen
inslapen meer wat betreft het zachte spreken van de Geest in ons hart, maar een
alles overheersende behoefte om Gods geboden lief te hebben. Zijn geboden zijn
niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld, door het geloof.
Matteüs 16:26
Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade
leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?
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Prediker 11:9
Verheug u, o jongeling, in uw jeugd, en uw hart zij vrolijk in uw
jongelingsjaren; ja, volg de lust van uw hart en wat uw ogen aanschouwen,
maar weet, dat God u om al deze dingen in het gericht zal doen komen.
Het is heerlijk om jong te zijn, om vol verwachting uit te kijken naar wat het
leven gaat brengen, er is nog geen vol verantwoordingsbesef, geen zwaarte van
gevolgen die bepaalde daden met zich meebrengen, vaak nog omringd met
zorgzame ouders. Dit is een tijd waarin Gods woord duidelijk de ruimte geeft
om te genieten en blij te zijn met alles wat de jeugd brengt, vriendschappen
ontstaan vaak in deze periode, samen op avontuur, genietend van alles wat
voorhanden is, waarin uiteraard ook plaats is voor het zoeken naar een meisje.
Geoorloofde daden brengen Gods goedkeuring, daar waar de grens van het
toelaatbare wordt overtreden, begint het gericht in werking te treden, dan is er
voor een kind van God op welke leeftijd dan ook, een nare herinnering geboren.
2 Timoteüs 2:22
Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw,
naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart.
Samen gaan met anderen die God willen kennen en dienen is vanaf jeugdige
leeftijd een geschenk van God, een kostbaar geschenk waar zorgvuldigheid een
grote rol moet gaan spelen. Hoe bevoorrecht ben je als er in de gemeente over je
wordt gewaakt en er waarschuwingen zijn om het goede te doen, hoe belangrijk
is het dat bijsturing je dicht bij Jezus en zijn omarming houdt, Hij de Herder van
je welzijn. Genieten van de vrede van God, vreugde over de zegen die God geeft
omdat je zijn eigendom bent, een voortdurende blijdschap dat Jezus jouw Heer
is, de vreugde kan niet op en is volkomen medicijn tegen wat de wereld brengt.
Psalm 25:7
gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen,
gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, HERE.
Gods liefde en genade zijn steeds ons deel, in jong zijn ligt onbezonnenheid, nog
geen besef van de draagwijdte van gedane zaken, hoe onontbeerlijk is dan de
liefde van God, die alles te boven gaat. Hoezeer hebben wij zijn vergeving nodig
van jong tot oud, liefdevolle vermaning die tot ons als zijn zonen spreekt, daden
uit een ver verleden worden weggedaan en hebben hun bestaansrecht verloren.
Zijn barmhartigheid is elke dag nieuw, vreugdeolie geeft Hij in plaats van rouw.
Psalm 119:9
Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren?
Als hij dat houdt naar uw woord.
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Psalm 66:17
Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen,
of er was een lofzang onder mijn tong.
Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de HERE niet hebben gehoord,
Hem wil ik prijzen die mijn gebed niet afwees, en heeft gehoord en gelet op
mijn luid gebed. Wat een vreugde is het om te merken dat God op ons let, hoort
naar ons roepen, onze ziel is weer volkomen omarmd met de zekerheid dat Hij
waakt over zijn kinderen. Wij willen maar al te graag vertellen van een
vertrouwelijke omgang die God met een ieder van ons heeft die Hem vreest, Hij
geeft uitkomst na toetsing en loutering, Hij doet onze ziel herleven, nadat wij
door moeilijke dingen zijn gegaan, en wat een opluchting is het als alles weer in
orde is tussen God en mens, herstel en gerustheid brengt ons in aanbidding.
Psalm 25:3
Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd,
beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder oorzaak.
Hem verwachten is een levensbehoefte, een hunkeren naar, zoals een hinde die
verlangt naar waterbeken, een smachten, een dorsten van de ziel naar de levende
God. Hem de ganse dag verwachten maakt dat de ziel tot verzadiging toe Hem
leert kennen zoals Hij is, het maakt dat Gods wegen bekend gemaakt worden,
Gods paden worden geleerd, en er wordt geleid in waarheid en barmhartigheid.
Hij leert ootmoedigen te wandelen in het recht, want zijn paden zijn
goedertierenheid en trouw, Hij voert de voeten uit het net van degene die
voortdurend zijn ogen naar de Heer heeft gericht. Vijandschap is het deel van
alle kinderen van God die Hem oprecht willen dienen, angst is en blijft een
verkeerde raadgever, op God hopen geeft ruimte voor verlossing en verhoring.
Psalm 42:6
Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!
Tegenstanders honen en zeggen de ganse dag: Waar is uw God, zij zijn vijanden
die graag onderdrukken, geen kans laten zij onbenut, en onze ziel heeft zo zijn
eigen manier om hier op te reageren, onrust en treuren. Wat is het heerlijk om te
weten dat wij tegen ons zelf kunnen zeggen: Onze God is een God van
uitreddingen, Hij is het die ons hoofd opricht, want Hij is onze eer, Hem loven
en prijzen brengt ons in zijn onmiddellijke nabijheid en onze ziel is gerust.
Psalm 3:4-5
Maar Gij, HERE, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd
opheft. Als ik luide roep tot de HERE, antwoordt Hij mij van zijn heilige berg.
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Jesaja 53:3
Hij was veracht en van mensen verlaten,
een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men
het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.
Zo op het eerste gezicht een beschrijving van iemand die het verbruikt heeft
vanwege zijn verschijning en uitstraling, afwijzing is zijn deel, er is niets
aantrekkelijks, niemand die begeerde met Hem om te gaan. Wij weten dat deze
profetie over onze Here Jezus gaat, Hij is aanschouwd aan het kruis als de totaal
verworpene, een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Hij droeg
onze ziekten en onze smarten, om onze overtredingen werd Hij doorboord, om
onze ongerechtigheden werd Hij verbrijzeld, wij verdienden straf, Hij droeg de
straf die ons de vrede aanbrengt, door zijn striemen is ons genezing geworden.
Romeinen 5:10
Want als wij, toen wij vijanden waren,
met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer,
nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft;
Vrede met God, vrede van God, dat is wat verzoening ons brengt, geen vijanden
meer, maar geliefden om Jezus wil, geen zondaren meer maar gerechtvaardigde
mensen door Jezus bloed, Hij de Rechtvaardige, leeft om ons rechtvaardig te
maken. God de Vader heeft de Leidsman van onze behoudenis, zijn Zoon, door
al dit lijden laten gaan, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. Wij zijn
geroepen door Hem, om gelijkvormig te worden aan het beeld zijns Zoon, door
Hem hebben wij deel gekregen aan rechtvaardiging en verheerlijking. Van de
grondlegging der wereld in Jezus uitverkoren, geloof omgezet in zeker weten
wat ons is toebedeeld, vijandschap omgezet in één zijn met God door Jezus.
Hebreeën12:2a
Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus,
de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag,
het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende,
Hij is gezeten ter rechterzijde van de troon Gods, hier is de verhoogde Zoon, de
verheven Zoon, laten wij Hem de eer geven die alleen Hem toekomt, laten wij
de onbegrijpelijke liefde in volkomenheid terug geven, door Hem te verhogen
als onze Heer en Heiland. Hem volgen, in zijn voetstappen treden, geeft deel aan
zijn lijden, maar wat een vreugde, ook deel aan zijn verheerlijking en verhoging.
Romeinen 5:8
God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog
zondaren waren, voor ons gestorven is.
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Jesaja 65:24
En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen;
terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren.
Zie, Ik maak alle dingen nieuw, zie, Ik geef de dorstigen uit de bron van het
levende water om niet, als je Mij volgt, ga je wandelen in nieuwheid des levens,
het oude kan niet meer bestaan, het heeft zijn bestaansrecht verloren. Door Jezus
komst op aarde is er een nieuw verbond met God gekomen, allang van tevoren
aangekondigd, wij worden geroepen door God om gemeenschap te hebben met
zijn Zoon. In die roeping is alles besloten, God ziet ons aan in zijn Zoon, Gods
genadetroon mogen wij naderen in grote vrijmoedigheid omdat wij in Jezus dat
recht hebben verkregen. Verhoringen van onze hemelse Vader op ons roepen,
gaan in werking als er wordt gebeden naar zijn wil, de heilige Geest komt onze
zwakheid te hulp, indien wij luisteren naar Gods leiding, hoort Hij naar ons.
Johannes 17:20-21
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in
Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U,
dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.
Gods heerlijke liefde voor ons in een vooruitkijken gegeven, allen die nog
zouden reageren op Gods woord, hebben aan dezelfde belofte deel; één zijn met
de Vader en de Zoon. Intiemer kan niet, meer dichtbij is niet mogelijk, intens is
het omgaan van God met zijn kinderen, Hij, onze hemelse Vader weet wat wij
nodig hebben, eer wij er om vragen. Hij wil ons leren om in afhankelijkheid van
Hem te leven, om Hem in alles te vertrouwen, zodat de zegen van verhoring en
antwoord een vanzelfsprekend iets wordt tussen God de Vader en zijn kinderen.
1 Johannes 5:15
En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij,
dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.
Wij zijn de ranken van de ware wijnstok, onze Vader is de landman, in de ware
wijnstok blijven brengt vrucht, gesnoeid moet er worden om nog meer vrucht te
dragen. Als wij in Jezus, de ware wijnstok blijven, en zijn woorden in ons
blijven, mogen wij vragen wat wij willen, en het zal ons geworden. Eén zijn met
Hem maakt ons één met de Vader, dan weten wij hoe wij Hem kunnen
verheerlijken, hoe wij Hem kunnen behagen, wat een rijkdom is ons toebedeeld.
Geen vage beloften met een misschien, maar een grote zekerheid voor eeuwig.
1 Johannes 5:14
En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij,
indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.
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1 Korintiërs 1:9
God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon
Jezus Christus, onze Here.
God heeft ons geroepen om te geloven in zijn Zoon, het volkomen
verlossingsplan, al zolang van te voren verkondigd door de profeten, kan alleen
maar gestalte krijgen in afhankelijkheid van Jezus. Zonder Mij kunt gij niets
doen, is een van de uitspraken van de Zoon van God, die dit intieme gebeuren
weergeven, Hij is door de heilige Geest in ons komen wonen, de belofte van de
Vader, de Trooster, maakt dit alles mogelijk. Het kennen van God heeft altijd iets
te maken met gemeenschap, Hij maakt Zichzelf bekend, de Geest van wijsheid
en openbaring is aan een ieder van ons gegeven om Hem recht te kennen,
verlicht worden met de kennis der heerlijkheid Gods in onze harten, in het
aangezicht van Christus, brengt volkomen zekerheid voor een kind van God.
Efeziërs 5:14
Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden,
en Christus zal over u lichten.
God is licht, er is in Hem in het geheel geen duisternis, zijn licht is alles
onthullend, niets blijft verborgen, niets kan bestaan of het wordt geopenbaard.
Hoe belangrijk is het om te weten dat God nooit en te nimmer gemeenschap zal
hebben met dat wat duister in ons is, alles wat op de tegenstander lijkt hoort bij
de dood, de gezindheid van het vlees is immers de dood. De gezindheid van de
Geest is leven en vrede, de gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God,
omdat het alle kenmerken draagt van de tegenstander. Om vanuit de dodenslaap
opgewekt te worden, is de overtuiging nodig dat er iets aan ontbreekt, reageren
op wat ons vlees voorschrijft brengt slaap, het wakker worden begint op het
moment dat wij leren te reageren op dat, wat de Geest in ons binnenste laat zien.
1 Korintiërs 2:2
Want ik had niet besloten iets te weten onder u,
dan Jezus Christus en die gekruisigd.
Het is zo heerlijk om te weten dat wij elkaar niet meer naar het vlees hoeven te
kennen, dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn, om vanuit verlichte ogen
des harten naar elkaar te kunnen kijken. In Jezus is geen veroordeling, in Jezus
zijn wij vrijgemaakt van de wet van zonde en dood, in Jezus is de zonde
veroordeeld, door Hem kunnen wij wandelen in de Geest, om te leven met Hem.
Romeinen 6:11
Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde,
maar levend voor God in Christus Jezus.
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Hebreeën 3:18
Aan wie anders zwoer Hij, dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan,
dan aan hen, die ongehoorzaam geweest waren?
Wel zijn stem horen, maar niet luisteren, wel meegaan uit Egypte, maar zich
blijven verzetten tegen Gods besturing en beproeving, zij verzochten God en
stelden Hem op de proef. Veertig jaar in de woestijn, was het eindresultaat van
hun morren en bedenkingen, God had in het merendeel geen welgevallen, zij
werden neergeveld in de woestijn. Wat een rijkdom hebben deze mensen gemist,
de rust van God hebben zij nooit leren kennen, zij dwaalden bij voortduring met
hun hart, deze goddeloosheid heeft hen gemaakt als de zee, zo opgezweept, dat
zij niet tot rust konden komen, hun wateren woelden alleen slijk en modder op.
Johannes 3:36
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon
ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
Want God heeft ons allen onder ongehoorzaamheid besloten, de toorn
verdienende, in Jezus heeft Hij zijn ontferming over ons allen bekend gemaakt,
genade en rust tot gevolg hebbend. Gods toorn rust op alle zonde, er is geen
ontkomen aan, ook niet voor een kind van God, als de Geest van God in ons
binnenste spreekt over dingen die God niet welgevallig zijn, en wij verharden
ons dan komen boosheid en ongeloof hand in hand aangelopen. Dan zijn wij
ineens grote vijanden van God geworden en voor je het weet is de misleiding
van zonde de oorzaak geworden om buiten Gods genade en liefde te staan.
Kolossenzen 3:5-6
Dood dan de leden, die op de aarde zijn:
hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht,
die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt.
Alle ongehoorzaamheid moet bestraft worden, door de Geest is dit totaal
mogelijk, samen met Hem de verkeerde werkingen des lichaams doden, ingaand
tegen wat je er zelf allemaal van vindt, brengt met zich mee dat je deel krijgt aan
het overwinningsleven. Alle verkeerde gedachten krijgsgevangen nemen en
brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, maakt zodra je gehoorzaamheid
volkomen is, je alle ongehoorzaamheid kan bestraffen. Kennis van God komt
ervoor in de plaats, verstaan wat de Geest je leert brengt oneindige vreugde,
zachtheid in plaats van verharding, gevoelig reageren op zijn stem, brengt zegen.
Romeinen 2:8
maar hun, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der
ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap.
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Matteüs 12:35
Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort,
en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen.
Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht, òf acht de boom slecht, maar dan
ook de vrucht, want aan zijn vrucht kent men de boom. Uit de overvloed des
harten spreekt de mond, als er boze overleggingen zijn, komt dat onherroepelijk
naar buiten, zijn de overleggingen goed, evenzo. Woorden in onverstand
gesproken keren zich in het gericht altijd tegen de mens, van elk ijdel woord dat
de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels,
want naar hun woorden zullen zij gerechtvaardigd worden, en naar hun woorden
zullen zij veroordeeld worden. Gods woord schift de overleggingen en
gedachten des harten, er is geen schepsel voor Hem verborgen, alle dingen
liggen open en ontbloot voor Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.
Jakobus 1:26
Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom
houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos.
Jezelf onbesmet van de wereld bewaren, betekent, niet met de wereld meedoen,
zonder God is er niets goeds in de mens, met God samen, krijgen wij een ander
geweten die ons aanklaagt, of ons vrijspreekt. Slechtheid veroorzaakt door het
lijken op alles wat werelds is, brengt uitingen voort die niet mis te verstaan zijn,
boze woorden, ongezeglijke taal, vlijmscherpe pijlen die regelrecht uit de hel
ontstaan, die onnoemelijke schade aanbrengen. God heeft onze medewerking
nodig om hier verandering in aan te brengen, overtuiging moet er zijn van
zondigheid, daarna is er de strijd om het samen met de Geest teniet te doen.
Spreuken 15:28
Het hart van de rechtvaardige overweegt, wat hij zal antwoorden,
maar de mond der goddelozen stort boosheden uit.
Snel in het horen, langzaam om te spreken, bedenken wat rechtvaardig is, wat
rein en beminnelijk is, wat welluidend en aangenaam is, brengt met zich mee dat
de God des vredes met je is. In het bedenken, maak je plaats voor het helpen van
de Geest van raad en wijsheid, om te kunnen spreken naar Gods welbehagen,
vernieuwing brengend voor jezelf, en voor degene die naar je luistert. Boos
reageren om te antwoorden, brengt ruzie, en is altijd een indicatie van een leven
die niet gericht is op het goede, de keuze wordt gegeven, aan ons de uitvoering.
Spreuken 13:3
Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven;
wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.
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Spreuken 23:26
Mijn zoon, geef mij uw hart,
laten uw ogen behagen hebben in mijn wegen.
Een aardse vader die zelf duidelijk de weg van gehoorzaamheid gaat, die op
Gods wegen wandelt en voorbeeld wil zijn voor zijn zoon, hij wil aan zijn zoon
meegeven wat tot leven strekt, dat wat hem zal behoeden voor domme dingen.
Het hart van zijn zoon is nodig om te verstaan, om zijn woorden te kunnen
vasthouden, zodat de geboden doordringen en hem op de weg ten leven houdt.
Voorspiegelen wil deze vader, dat uit het hart de oorsprongen des levens zijn, en
dat het nodig is om je hart te behoeden door alle raad te bewaren die in liefde
gegeven is. Ogen die zien, komen voort uit een goedwillend hart, die liefdevolle
onderwijzing aanneemt en behagen heeft in waarschuwingen voor het verkeerde.
1 Timoteüs 1:5
En het doel van (alle) vermaning is liefde uit een rein hart,
uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof.
Geloven is een zaak van het hart, daar is de zekerheid van bewaring door God,
indien wij door de Geest het spoor houden, is er de vrede Gods, die alle verstand
te boven gaat, die zal onze harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. Hij
wil ons hart volkomen, zodat zijn licht kan schijnen in alle schuilplaatsen om dat
wat voor ons zelf vaak nog verborgen is te laten zien, alles ligt immers voor
Hem open en ontbloot. God wil door zijn Geest bij voortduring reiniging door
het verkeerde in het licht te stellen, wij hebben nodig dat openbaar wordt wat in
ons is, zodat wij samen met Hem daar verandering in kunnen aanbrengen, geen
aanklacht maar weten dat Hij aan het werk is. Geopende ogen en verstand,
maken dat wij kunnen verstaan wat de Geest in ons binnenste teweeg brengt.
Psalm 119:9
Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren?
Als hij dat houdt naar uw woord.
Waarachtig en genadig is God onze Heer, zijn woord wijst altijd naar Gods
waarheid en mogelijkheden, elke dag weer mogen wij verwachten dat Hij zijn
woord in ons hart schrijft, om ons de weg te wijzen die wij gaan moeten.
Gehoorzaam Hem volgen brengt en houdt ons in zijn nabijheid, lieflijk is zijn
bedoeling, zijn geboden zijn niet zwaar, zij brengen ons op de weg ten leven.
Efeziërs 1:17-18a
opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve
de Geest van wijsheid en openbaring om Hem recht te kennen:
verlichte ogen [uws] harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt,
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Jeremia 10:23
Ik weet, o HERE, dat het niet aan de mens staat zijn weg te kiezen,
noch aan een man om te gaan en zijn schreden te richten.
Niemand is zonder het kennen van God tot zijn doel gekomen, leegheid,
ijdelheid en zelfzucht is hun deel, de mens als middelpunt, het aardse op de
eerste plaats, ziehier de zelf gekozen weg van mensen die verloren gaan.
Kinderen der ongehoorzaamheid worden zij genoemd, een gevolg van deel
hebben aan wereldse geesten die werkzaam zijn in hun binnenste, zij handelen
volkomen naar de wil en begeerten van hun vlees, en zijn daarom kinderen des
toorns. De dood is er door de overtredingen en zonden, vast in hechtenis door de
oerzonde van de hoogmoed om altijd tegen God te zijn, vlees die het menselijk
denken tot een afgod heeft gemaakt, verderf zaaiend voor wie luisteren wil.
Spreuken 14:2
Wie in oprechtheid wandelt, vreest de HERE;
maar hij wiens wegen verkeerd zijn, veracht Hem.
Een indicatie van wandelen met of zonder God wordt voor een mens op niet mis
te verstane wijze duidelijk, rekening houden met Hem, is wandelen op een
verlicht pad, zonder Hem word je een tegenstander die verborgen wil blijven.
Vijandschap ligt in het vlees opgesloten, het duldt niemand boven zich die
zeggenschap wil hebben, het is niet van plan om zich te buigen en boosheid
wordt gebruikt om het eigen gelijk te staven. In het licht wandelen, de vrede van
God ervaren omdat je in zijn wil bent, of in het duister je weg zoeken, met geen
enkel uitzicht op een goede afloop, wat kan een mens zichzelf veel aandoen.
Romeinen 14:7-8
Want niemand onzer leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf;
want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here.
Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.
Onze Here Jezus is het begin van alle wegen, onze hemelse Vader heeft Hem tot
aanzijn geroepen om Hem tot het begin en einde van iemands wegen te laten
zijn. Buiten Jezus om is er niets wat God kan behagen, alleen door Hem mogen
wij tot de Vader komen. Daar buigen wij onze knieën en hoofd voor de Vader,
naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u
geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door
zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus in uw hart woning make.
Spreuken 20:24
Van de HERE zijn de schreden eens mans,
maar een mens – hoe zal hij zijn weg doorzien?
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Romeinen 2:4
Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid,
verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet,
dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt?
Gods oordeel is onpartijdig, er is geen aanzien des persoons, gelovigen en
ongelovigen vallen onder dezelfde verdraagzaamheid en lankmoedigheid.
Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden, en laat het regenen over
rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Alleen Hij heeft het recht van oordeel op
zijn tijd, de daden komen in het gericht tot uiting, vergelding is voor een ieder
naar zijn werken. Hun, die in het goeddoen volharden, Gods eer en heerlijkheid
zoekende, zijn op weg naar het onvergankelijke eeuwige leven, maar die
zichzelf zoeken, de waarheid ongehoorzaam en de ongerechtigheid gehoorzaam,
wacht toorn en gramschap. Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder
levend mens, die het kwade bewerkt, maar eer en vrede die het goede bewerkt.
2 Petrus 3:9
De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken,
maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil,
dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.
In de laatste dagen zullen er spotters met spotternij komen, die naar hun eigen
begeerte wandelen, en zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Wel
geloven maar God niet zoeken, is een gevaarlijke bezigheid, naar eigen begeerte
wandelen is en blijft een daad van ongehoorzaamheid, en maakt dat vijandig
reageren op Gods uitspraken een logisch gevolg is. Zolang er leven is, is er
hoop, tot inzicht komen van Gods waarheid neemt soms een lange tijd in beslag.
Wat een liefde ligt hieraan ten grondslag, Hij wil niet dat iemand door zijn
ongehoorzaamheid aan het woord verloren gaat, Hij blijft dat wat verloren dreigt
te gaan zoeken, Hij heeft de tijd en neemt de tijd, om bekering te bewerken.
Johannes 12:25
Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat,
maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwige leven.
Teleurstelling in God, vaak veroorzaakt door mensen die niet te vertrouwen zijn,
is voor velen de reden om God niet meer te willen kennen. Afkeer is het gevolg
en brengt veel verdriet door een leven zonder God, terugkeren naar de Vader
lijkt ver weg, maar wat een vreugdevolle omarming als je terugkomt naar Hem.
Lucas 15:32
Wij moesten feestvieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is
levend geworden, hij was verloren en is gevonden.
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Micha 5:6
En het overblijfsel van Jakob zal te midden van vele volkeren zijn als dauw
van de HERE, als regenstromen op het groene kruid,
dat niet wacht op de mens, noch mensenkinderen verbeidt.
Het is geen werk van mensenhanden, het is het werk van God, Hij alleen kan
zijn volk bedauwen met zijn heilige Geest, Hij heeft besloten van voor de
grondlegging der wereld om ons in Jezus te zegenen met volle waterstromen.
Vol zijn met zijn Geest is vol zijn van levenbrengend water, verlicht door de
heerlijkheid die is gegeven in harten die smachten naar de levende God, wordt er
gewandeld op gebaande wegen, die alleen toegankelijk zijn voor verlosten des
HEREN. Het is een heilige weg, geen onreine kan die bewandelen, onbekeerden
zullen deze weg nooit vinden, het is voor de vrijgekochten des HEREN, die
jubelend opgaan naar Sion, waar eeuwige vreugde op hun hoofden zal zijn, en
waar alle kommer en zuchten niet meer kunnen bestaan, maar wegvluchten.
Jesaja 58:11
En de HERE zal u voortdurend leiden,
u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn
als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.
Zijn woord is vol van belofte voor mensen die naar Hem hunkeren, die dorsten
naar de gerechtigheid die alleen God kan geven, zijn woord is gegeven om de
moede kracht te geven. Zijn woord is medicijn voor het vlees, en lafenis voor
het gebeente, het maakt dat er verfrissing komt, een helderheid van denken, een
verjonging en vernieuwing die de wijsheid van God gestalte geeft. Jezus is de
wijsheid en de kracht Gods, Hij is het Woord van den beginne, in Hem is het
leven, en dat leven is het licht der mensen, in Hem hebben wij de volheid
ontvangen van de genade en waarheid. Hij wil ons leiden door zijn Geest,
levende voor Hem en door Hem, Christus in ons hart, maakt dat wij vol zijn van
zijn woord, om het verschil in deze wereld te zijn, omdat wij Hem kennen.
Joël 2:23
En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de HERE, uw God, want
Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u
nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.
Meer en meer beseffen door vermenigvuldiging van zegen die als regenstromen
op ons neerdalen, maakt dat wij al lerende van Hem, die alles heeft volbracht,
anderen kunnen bedauwen met Gods volle waarheid, door de Geest geleid.
Jesaja 49:10b
want hun Ontfermer zal hen leiden en hen voeren aan waterbronnen.
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Matteüs 5:39
Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de
rechterwang, keer hem ook de andere toe;
Deze uitspraak van Jezus, is uiteraard geen uitnodiging om alles maar goed te
vinden, Hij stelt iets aan de kaak, namelijk dat wraak nemen niet aan de mens is
om te doen. Geen oog om oog of tand om tand, maar op dat moment niets terug
doen, ja, zelfs de ander de kans geven het nog een keer te doen, is een pijnlijke
maar kostbare ervaring in doen wat Gods woord zegt. Duisternis onbeantwoord
laten, geeft duisternis het nakijken, geef je wel een slag terug, dan wordt de
boosheid bij de ander nog groter, en krijgt de boze precies waar hij op uit is. Een
strijd die nooit meer stopt, vaak met verregaande gevolgen, vijandschap geboren
uit eigen gelijk, in eigen recht, is bij voorbaat precies het tegenovergestelde van
een leven met God, door gehoorzaamheid aan zijn woord, geeft Hij vrede.
Spreuken 15:1
Een zacht antwoord keert de grimmigheid af,
maar een krenkend woord wekt de toorn op.
Hoe heerlijk is het om te weten dat onze Vredevorst ons in staat stelt om voor
zover het van ons afhangt vrede te hebben met alle mensen, zelf bedenken is het
eerste vereiste, van onze bezonnenheid hangt dus veel af. Hij heeft ons een geest
van kracht, van liefde en bezonnenheid gegeven, Hij heeft ons als het ware de
mogelijkheid gegeven om anders te reageren dan je vlees voorschrijft. Niets
menselijks vreemd om er een lik op stuk beleid op na te houden, voor je het
weet geef je op boosheid een gevat antwoord, waar de ander niet van terug heeft.
Je vindt zelf dat je hebt gewonnen, terwijl je naar Gods woord gesproken de
grote verliezer bent, was het antwoord in zachtmoedigheid gesproken, dan was
je hart verlicht door de Geest, omdat je zijn hulp hebt verwacht en gekregen.
Jakobus 3:13
Wie is wijs en verstandig onder u?
Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.
Naijver en zelfzucht plaatst ons in aards en ongeestelijk denken, er is wanorde
en allerlei kwade praktijk, de onverstandigheid druipt er vanaf, en het is het
kenmerk van onveranderde mensen. Strijden en vechten, wereldser kan bijna
niet, God wijst ons vlees om deze reden af. Hij is een en al licht, verandering
wordt ons aangeboden, zodat wij zijn wijze zachtmoedigheid mogen leren.
Galaten 5:24
Want wie Christus Jezus toebehoren,
hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
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1 Koningen 3:9
Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richte,
door te onderscheiden tussen goed en kwaad,
want wie zou in staat zijn dit uw talrijk volk te richten?
Een jonge man die in de plaats van zijn vader koning is geworden, wordt
aangesproken door God in een droom, met de vraag; wat zal Ik u geven? Hij is
zich bewust van zijn onvermogen om het volk te leiden, en weet niet uit of in te
gaan, met andere woorden, hij weet niet hoe hij moet optreden. Geen trotse
houding maar een houding van weten, ik heb aan alle kanten hulp nodig om dit
te kunnen, scherp inzicht en onderscheiding tussen goed en kwaad, om te
kunnen rechtspreken in waarheid en gerechtigheid. Gods antwoord is vol zegen,
zie, Ik geef u een wijs en verstandig hart, ook geef Ik u zowel rijkdom als eer.
Romeinen 5:17b
veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der
gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene,
Jezus Christus.
De genadegave is het geschenk van God gegeven aan zijn kinderen, in plaats
van veroordeling, rechtvaardiging, in plaats van het regeren van de dood als
koning, heerst de genade door rechtvaardiging ten eeuwigen leven. Heersen
brengt koningschap, brengt zeggenschap, beginnend bij zondebesef, die door de
wedergeboorte komt, de Geest is het die overtuigt van zonde. Hij is het ook die
ons leert om die zonde niet langer als koning te laten heersen, maar er dood voor
te zijn, leven voor God komt daar voor in de plaats, Hem dienen vanuit zijn
genade, brengt heiliging en als einde het eeuwige leven in Christus Jezus.
Jesaja 11:3b-4a
Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar
hetgeen zijn oren horen; want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en
over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken,
Het is dezelfde Geest die door het geloof aan ons is gegeven, die ons leert om
geestelijk, in Gods raad en wijsheid te beoordelen wat goed of kwaad is,
beginnend bij jezelf. Het recht om te beoordelen, kan alleen maar gegeven
worden aan mensen die hebben geleerd over zonden te heersen. Het maakt ons
tot overwinnaars, die met Jezus mogen zitten op zijn troon, mede opgewekt en
medeërfgenamen met Christus, er is geen grotere eer en rijkdom denkbaar.
Openbaring 5:10
en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters,
en zij zullen als koningen heersen op de aarde.
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1 Korintiërs 7:22-23
Want de slaaf, die in de Here geroepen werd, is een vrijgelatene des Heren;
evenzo is hij, die als vrije geroepen werd, een slaaf van Christus.
Gij zijt gekocht en betaald. Weest geen slaven van mensen.
De opdracht van Paulus is duidelijk, een ieder blijve bij de roeping, waarin hij
was, toen hij geroepen werd, laat ieder zo leven, als de Here hem toebedeeld
heeft, zo, als God hem geroepen heeft. Hij roept ons om zijn eigendom te zijn,
om Hem te dienen, onze aardse staat van zijn is totaal onbelangrijk voor God, de
hemelse is nu geldig en maakt ons tot nieuwe scheppingen in Christus Jezus.
Voor een ieder zijn dezelfde bepalingen gekomen, het doen van zijn geboden,
die door de Geest in ons hart worden gelegd, gehoorzaamheid aan God brengt je
in conflict met veel tegenstemmen van mensen, Jezus volgen brengt scheiding.
Het valse spel der mensen is er altijd op gericht om je in hun weggetje te laten
lopen, een benauwend, gevangennemend straatje, waar geen bewegingsvrijheid
is, door wie je overmeesterd bent, diens slaaf ben je, afwijzen brengt vrijheid.
Galaten 3:27-28
Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.
Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije,
van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus.
Hoe zouden wij kunnen denken dat de een meer is dan de ander, voor ons
mensen is het zo noodzakelijk om een diep besef van eigen onkunde te hebben
betreffende de geestelijke strijd, die niet tegen vlees en bloed is, maar in het
onzichtbare. Verleidingen om van de rechte weg af te stappen zijn er vele,
mensen worden hiervoor ingezet, het gevolg van naar hen luisteren is altijd
dezelfde, heen en weer geslingerd worden tussen leugen en waarheid.
Efeziërs 4:14
Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder
invloed van allerlei wind van leer,
door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,
Eenheid des geloofs en de volle kennis van Christus is nodig om tot volle
wasdom te komen, bewapend met die kennis is mondigheid, het zelfstandige
wapen tegen alles wat tegen de gezonde leer ingaat. Moed hebben wij gekregen
om mensen af te wijzen, en wijsheid om God boven alles en iedereen te zetten.
Galaten 1:10
Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen?
Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van
Christus zijn.
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Psalm 34:8
De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.
De vreze des Heren is niet iets wat wij van nature hebben, het moet geleerd
worden, dwars door omstandigheden die vaak moeilijk zijn, leren wij dat de
Heer zeer te vrezen is. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die
alle redt hem de Here, maar het aangezicht van de Here is tegen hen die kwaad
doen, maar roepen zij, dan hoort de Here, en Hij redt hen uit al hun
benauwdheden. Voor een ieder is het roepen naar Hem, erkenning dat Hij God
is, en erkenning dat wij hulp nodig hebben in alle omstandigheden, Hij is nabij
de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Allen die bij
Hem schuilen, zullen niet boeten, Hij verlost wie Hem vrezen, zij zijn het die
stralen van vreugde, omdat hun verwachting niet beschaamd is geworden.
2 Korintiërs 1:10
En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen:
op Hem hebben wij onze hoop gevestigd,
[dat] Hij ons ook verder verlossen zal,
Hier wordt gesproken over het ondergaan van lijden en vervolging om Jezus
naam, Paulus heeft een zware last te dragen gehad, en heeft het ervaren als
boven vermogen. Voor eigen besef was het of hij en de zijnen aan de dood
waren overgeleverd, zij wanhoopten over hun leven, Gods wijsheid gaf
antwoord in dit alles, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen,
maar op God, die de doden opwekt. Hij kende de vreze des Heren, hij wist op
wie hij zijn vertrouwen had gesteld, dwars door het vuur heeft hij zijn God
grootgemaakt, geëerd en geprezen. Troost was zijn deel in het lijden, zich
verblijdend over het hem toebedeelde, Gods genade was voor hem genoeg.
1 Petrus 4:19
Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden, hun zielen
aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede doende.
Heiligt de Christus in uw harten als Here, Hij moet het voorwerp van onze vrees
zijn, en niet wat mensen ons kunnen aandoen. Wij zijn zalig, indien wij door de
naam van Christus lijden, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op
ons rust. Als wij de vuurgloed der beproeving aanvaarden uit Gods hand en ons
niet laten bevreemden, kunnen wij ons intens verblijden in Gods heerlijke
uitkomst. Hem meer liefhebben dan jezelf, maakt je tot een onaantastbaar kind
van God, omdat je in Christus op Hem je hoop en vertrouwen hebt gesteld.
Romeinen 8:18
Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt
tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.
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Efeziërs 5:15-16
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen,
u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.
Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren
is, ook hier is het woord van God heel duidelijk, het kennen van Hem uit zich in
hoe je gedragingen zijn. Zijn je woorden net zo zouteloos als die der wereld, dan
heb je God nog niet echt leren kennen, Christus in ons, maakt ons geheel anders,
in Hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Is er haat in je hart
om wat een mens jou heeft aangedaan, dan is er geen denken aan dat de liefde
van God zichtbaar of hoorbaar kan zijn. Trachten te verstaan wat de wil des
Heren is, houdt op z`n minst in, dat je bedenkt wat in zijn woord is
opgeschreven. In het bedenken komt de Geest ons te hulp, omdat wij actief
verlangen om in Gods wijsheid te wandelen, in plaats van in onverstand.
Johannes 3:21
maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht,
opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
Als je het kwade doet, staat dat gelijk aan duisternis en leugen, je gaat niet tot
het licht, want dan zouden je werken tevoorschijn komen. Jezelf verborgen
houden, is vanaf het begin van de zondeval, kenmerkend geweest, je hebt iets te
verbergen voor God en mensen. Verlangen naar de waarheid, brengt je in Gods
vrijheid en licht, niet meer bang zijn voor ontdekking is daar een natuurlijk
gevolg van. Werken verrichten die God van te voren heeft bereid, is het
heerlijkste wat je kunt bedenken, liefde uitdragen als je hoogste goed, brengt en
houdt je in Gods nabijheid. Aangezien God een en al liefde is, kan er geen haat
in harten blijven, als je zegt dat je God kent, is het onmogelijk het kwade te
blijven doen, Hij ziet dat als onbekeerdheid en wijst het af als leugen.
Romeinen 12:2
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld,
maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt
erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
De vernieuwing door de heilige Geest is het gevolg van volledige overgave, niet
mijn werken zijn welgevallig voor God, maar zijn wet in ons binnenste. Ik leef
niet meer, maar Christus leeft in mij, dood voor de wereld, levend voor Hem,
door handel en wandel wordt wijsheid geboren in harten die verlicht zijn.
Jakobus 3:13
Wie is wijs en verstandig onder u?
Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.
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Psalm 119:108
Heb welbehagen, HERE, in de vrijwillige offers van mijn mond,
en leer mij uw verordeningen.
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U
welgevallig zijn, is een bede naar God vol verlangen om Hem te behagen.
Geopende oren zijn daarbij het eerste vereiste, geestelijke oren om als een
leerling te horen, en als een leerling te spreken. Waar zouden wij zijn zonder
Gods wijsheid, zonder zijn inzicht blijven wij gericht op ons zelf, waar geen
wijsheid te vinden is, alleen dat wat voor ons het beste uitkomt. Hem leren
kennen kan alleen maar door je op te stellen als iemand die Gods hulp en
wijsheid nodig heeft. Openheid, of in het licht wandelen, houdt in, dat in de
eerste plaats het recht om voor jezelf te leven er niet meer is. Jezelf als Gode
welgevallig offer stellen, betekent dat woorden worden gesproken, die je niet
van plan was, het gaat ten koste van jezelf, maar wat een winst voor God.
Hebreeën 13:15
Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen,
namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden.
Dankbaarheid, God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en
ontzag, is en blijft het gevolg van een diep besef van wie Hij is. Hem hebben wij
leren kennen door Jezus aan te nemen als onze persoonlijke Verlosser, en door
de Geest van wijsheid en verstand, die wij van Hem hebben ontvangen. In Jezus
zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen, wij mogen door de Geest
daar deel aan hebben, het gevolg is en blijft een enorme dankbaarheid van wat
ons is geschonken. Woorden gesproken in een heilig weten dat er een eenheid is
met de Geest in opzet, namelijk God groot maken, in welke omstandigheden dan
ook, zijn offers naar de eis, zijn naam op onze lippen, brengt volkomen verering.
1 Petrus 4:11
Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God;
dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend,
opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus,
aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.
Vrijwillig geestelijke offers brengen hoort bij het heilig priesterschap, Jezus
maakt ons tot een koninkrijk en priesters voor zijn God en Vader, wat een
voorrecht om schouder aan schouder in zijn wijngaard te staan. Daar is de vrucht
voor onze hemelse Vader en Landman, ter verheerlijking van zijn heilige naam.
Openbaring 5:10a
en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters,
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Kolossenzen 1:28
Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terecht wijzen en ieder mens
onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.
Hij is de hoop der heerlijkheid, Hij is alles waard, Hem liefhebben boven alles,
maakt dat wij aanvaarden dat Hij ons terecht wijst, tucht is er om dichter bij
Hem te komen. Hij is het die openbaar maakt door de heilige Geest, waar eigen
liefdes zitten, dan kan Hij zijn dienstknechten inzetten om dit uit te leggen, soms
in de prediking, maar ook heel persoonlijk, met altijd hetzelfde doel, Christus
leren kennen zoals Hij is. Een weg gaan die niet wordt gecorrigeerd, is bij
voorbaat een dwaalweg, het houdt je in onwetendheid, je krijgt geen deel aan
Christus, zodat op Hem gaan lijken een onbereikbaar doel is geworden.
Omarming van terechtwijzing, brengt je in Gods liefdevolle aanwezigheid,
omdat er erkenning is van opvoeding die door God zelf is ingesteld.
Romeinen 15:14
Ik heb echter, mijn broeders, zelf al de overtuiging van u,
dat gij zelf reeds vol van goedheid zijt, vervuld met al de kennis,
in staat ook elkander terecht te wijzen.
Vele malen legt Paulus in zijn brieven de nadruk op verworven rechten die een
ieder toekomt die de Here Jezus oprecht dient en wil volgen. Het spreekt vanzelf
dat iemand een ander pas terecht kan wijzen als er geleerd is, om in een geest
van zachtmoedigheid te wandelen, ziende op jezelf, zodat er geen verheffing
boven de ander plaats vindt. Als je vindt dat je de leraar van iemand kan zijn,
moet je beseffen dat God je daar verantwoordelijk voor houdt, wijs je terecht
zonder de inwonende Geest, maak je grote brokken. Zelfonderzoek of
beoordeling van jezelf is strikt noodzakelijk, is de vrucht van de Geest zichtbaar,
en versta je Gods leiding, dan is goedheid en inzicht je liefdevolle raadgever.
Hebreeën 12:11
Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde,
maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn,
een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.
Terechtwijzing vindt niemand leuk, het kan om die reden dan ook makkelijk
afgewezen worden, met alle gevolgen van dien. Gaat echter iemand aan de slag,
wetend dat het nodig is om dichter bij de Heer te komen, dan is daar het
vooruitzicht van een heerlijke vrucht vol van vrede, liefde en gerechtigheid.
Spreuken 10:17
Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt,
maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.
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Jeremia 17:12-13
Troon der heerlijkheid, van ouds verheven, plaats van ons heiligdom,
hope Israëls, HERE, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden;
wie afwijken, zullen in de aarde geschreven worden,
omdat zij de bron van levend water, de HERE, verlieten.
God, onze God, is hoog verheven, Hij troont in majesteit, daar is onze hoop in
gelegen, Hij is het voor wie wij mogen buigen, want wie is een Koning als Hij.
Hem komt alle eer toe, geen mens heeft dat recht, Hij is het die ons wil helpen.
Als wij ons vertrouwen op Hem hebben gesteld, zal Hij ons niet beschaamd uit
laten komen. Hoe anders is het als je hart van de HERE wijkt, als je op eigen
inzicht vertrouwt, of op die van anderen, je wordt een kale struik die het niet
merkt als er iets goeds komt. Dorheid, zonder levend water, geen gezonde groei
meer mogelijk, omdat jezelf hebt besloten dat God niet de moeite waard is.
Johannes 8:7-8
Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen:
Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.
En weer bukte Hij neder en schreef op de grond.
Strikvragen om Hem te verzoeken, om Hem te kunnen aanklagen, in verband
met het stenigen van een overspelige vrouw, of Hij al dan niet de wet van Mozes
hield. Jezus bukte Zich om met zijn vinger op de grond te schrijven, zo op het
eerste gezicht een eigenaardige bezigheid, maar wat is het heerlijk om te weten,
dat Hij nooit zomaar iets deed. In de aarde worden allen geschreven wiens hart
zelf niet recht staat voor de Here God, geen wonder dat niemand een steen,
durfde gooien, zij waren zich bewust van eigen zondigheid, weg was hun recht.
Psalm 25:3
Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd,
beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder oorzaak.
Een hart vol van verlangen naar de levende God, de psalmist heeft zijn
vertrouwen op Hem gesteld, hij wil leren hoe de weg is naar Gods heil, hij
verwacht Gods barmhartigheid, waarin volkomen vrijspraak is. Zijn wezen
hunkert naar onderwijs, om van alle angst bevrijd te worden, hij wil God stellen
tot zijn schuilplaats, en maakt heel duidelijk dat hij zonder zijn God niets is. Hij
verheft de Allerhoogste tot zijn God en Heiland, Gods vertrouwelijke omgang is
zijn deel, omdat hij Hem vreest, en God zelf bevestigt het verbond met hem.
Psalm 42:2
Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht,
zo smacht mijn ziel naar U, o God.
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Spreuken 22:24-25
Ga niet om met een driftkop en laat u niet in met een heethoofd,
opdat gij niet gewend raakt aan zijn paden en uzelf een strik spant.
Een spreuk is een zinvol gezegde, met het karakter van waarschuwing en
waarheid, als Jezus zegt dat wat de mond uitgaat je onrein kan maken, en niet
dat wat er ingaat, dan is daar de rijkdom van geestelijke waarheid. Uit het hart
komen de boze overleggingen en die zijn de oorzaak van onrein maken, dezelfde
boosheid maakt dat drift niet wordt aangepakt als zijnde horende bij zondigen.
Dit heeft natuurlijk als gevolg dat bederf heeft toegeslagen, het licht en de
waarheid kunnen niet meer worden onderscheiden, en waarschuwingen zijn nog
meer reden om boos te worden. Ongezeggelijkheid heeft altijd te maken met
ongehoorzaamheid en zelfzucht, als je met iemand omgaat die deze wereldse
uitingen heeft, en je bewapent jezelf niet, krijg je er zonder meer deel aan.
Efeziërs 5:6-7
Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen
komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.
Doet dan niet met hen mede.
Gods woord is altijd zeer duidelijk, ook wat betreft de gevolgen van meedoen
aan mensen die er bedriegelijke redeneringen op na houden. Het is onze eigen
verantwoording om mondig af te wijzen, geen deel willen hebben aan dwaalleer
of gebrek aan kennis, brengt met zich mee dat er scheiding wordt gemaakt.
Zoals vanaf het begin al de bedoeling is geweest, licht en duisternis verdragen
elkaar niet, leven uit God is een actief afwijzen van dood en ongerechtigheid.
Jakobus 4:4
Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld
vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn,
wordt metterdaad een vijand van God.
Daar waar je deel aan hebt is bepalend voor je verhouding met God, in God is
geen duisternis te vinden, heb je deel aan duisternis, dan sta je aan de kant van
de vijand. God wijst alles af wat niet rein, heilig en onberispelijk is, meedoen
aan onheilige dingen of uitingen, zijn oorzaak van scheiding tussen God en
mens. Onderwerping aan God en weerstand bieden aan de duisternis brengt
redding en herstel, als wij tot Hem naderen, dan zal Hij tot ons naderen.
1 Johannes 1:7
maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is,
hebben wij gemeenschap met elkander;
en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
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Spreuken 28:14
Welzalig de mens die gedurig vreest,
maar wie zijn hart verhardt, valt in het onheil.
Natuurlijk wordt er niet bedoeld dat een mens steeds bang moet zijn, bedoeld is
de vreze des Heren, vrees om Hem niet welgevallig te zijn, en daarmee het doel
van je bestaan missen. Hij moet het voorwerp van onze vrees en Hij moet het
voorwerp van onze schrik zijn, Hem moet een kind van God stellen tot veilige
schuilplaats omdat wij een heilig God dienen, die alles in handen heeft. Het
gevolg van Hem niet vrezen is altijd hetzelfde, ongeoorloofde dingen doen,
buiten zijn wil om voor jezelf opkomen, en bang zijn voor alles en iedereen,
want alle houvast die je zou kunnen hebben in Hem is ver te zoeken. Verharding
van het hart heeft als gevolg dat je onbereikbaar bent geworden voor Gods heil.
Psalm 56:11-12
Op God, wiens woord ik prijs, op de HERE, wiens woord ik prijs,
op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een mens mij aandoen?
In de schuilplaats van de Allerhoogste is liefde en kracht, daar is zijn helpende
hand, daar is het volkomen besef van wie Hij is, want er is eenheid tussen God
en mens. Jezus onze voorspraak stelt ons in staat om daar te vertoeven, samen
met Hem verborgen in God, is het voor ons te begrijpen dat inspanning om Hem
te zoeken in alles loon brengt, namelijk geen angst voor wat het leven brengt.
Grote rijkdom heeft Gods woord ons gebracht, rechten door Jezus verworven,
omgezet in kracht naar de werking van zijn macht, als wij de dingen bedenken
die boven zijn, en niet het de aardse, geeft Hij wijsheid in alle omstandigheden.
1 Petrus 3:15-16a
Maar heiligt de Christus in uw harten als Here,
altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop,
die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze, en met een goed geweten,
Doen wat God zegt, brengt onherroepelijk lijden met zich mee, ook al doe je nog
zo je best het goede te doen, er zijn altijd mensen die op het kwade uit zijn. Ook
hierin ligt het gevaar van verharding, omdat de vuurgloed die tot beproeving
dient, met zich mee kan brengen dat er vervreemding ten opzichte van God
ontstaat. Wat is het heerlijk om te ontdekken, dat als wij door het lijden naar het
vlees, onttrokken zijn aan de zonde, en niet meer voldoen aan de begeerte van
mensen, wij de rest van ons leven Christus kunnen heiligen, als Here en Heiland.
Psalm 27:1
De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen?
De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?
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Psalm 119:176
Ik heb gedwaald als een verloren schaap, zoek uw knecht,
want uw geboden vergeet ik niet.
Op de een of andere manier is de psalmist de weg kwijtgeraakt die tot God
leidde, geen fijne gewaarwording, hij zegt in veel bewoordingen hoezeer hij
verlangt naar de rechte weg vol van zekerheid en geruststelling. In allerlei
toonaarden wordt door hem bezongen wie de HERE voor hem is, zijn kennis
over het woord en Gods wil daarin zijn adembenemend mooi. Keer op keer
wordt zijn getuigenis omgezet in een uitgestrekte hand, vol van verwachting, dat
God die zal nemen om hem op de goede weg te brengen. Een hart dat verlangt
om God groot te maken, dwars tegen de omstandigheden in, die heel goed weet
dat uiteindelijk Hij de enige is die in staat is om hem veilig thuis te brengen.
Ezechiël 34:16
de verlorene zal Ik zoeken en de afgedwaalde terughalen;
de gewonde zal Ik verbinden en de zieke versterken,
maar de vette en krachtige zal Ik verdelgen. Ik zal ze weiden zoals het behoort.
Gods wezen, een en al liefde voor de mensen die Hij geschapen heeft, Hij heeft
zijn eniggeboren Zoon gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren
ga, maar eeuwig leven hebbe. Jezus kwam om het verlorene te zoeken, een van
wezen met zijn Vader, in goddelijke barmhartigheid, heeft Hij als mens op aarde
gezocht en gevonden en gemaakt dat de behoudenis voor eeuwig was. Hij kwam
niet voor rechtvaardigen, Hij kwam om zondaren te redden, de afgedwaalden,
die gedoemd waren om te sterven zonder hoop op God. Onreinen heeft Hij rein
verklaard, alles wat in de wet was beschreven als strafbaar, heeft Hij op Zich
genomen, om de verloren mens wilde Hij plaatsvervangend de straf dragen.
Jesaja 53:6
Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg,
maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.
Niemand uitgezonderd, allen missen wij de heerlijkheid Gods omdat wij allen
tot zondaars zijn verklaard, maar de Schrift, Gods woord laat niemand met lege
handen staan. Wij mogen komen zoals wij zijn, met alle eigenaardigheden die
wij nu eenmaal hebben, Hij zal ons maken tot zijn eer, omdat het bloed van
Jezus ons reinigt van alle zonde. Schapen van zijn hand, wij zijn volk, Hij zal
ons weiden en brengen aan waterbronnen, daar is zijn troost en geruststelling.
1 Petrus 2:25
Want gij waart dwalende als schapen,
maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen.
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Psalm 116:13
De beker der verlossing zal ik opheffen,
ik zal de naam des HEREN aanroepen.
Hoe zal ik de Here vergelden al zijn weldaden jegens mij, gered uit angst en
dood, uit verdrukking en smart, er is geluisterd naar mijn stem, er is gehoord
naar mijn smekingen. Ik kan niet anders dan zeggen, ik heb de Here lief, Hij
heeft genade en barmhartigheid over mij uitgestort, in mijn zwakheid was ik als
een kind, Hij heeft Zich over mij ontfermd en mij bewaard. De beker die mij is
toebedeeld, zal ik opheffen, want ik zal wandelen voor het aangezicht des
HEREN in het land der levenden, U wil ik mijn leven lang dienen, want Gij hebt
mijn banden losgemaakt. Voor eeuwig wil ik U eren, lofoffers wil ik brengen,
mijn geloften aan U zal ik betalen, omdat U de enige waarachtige God bent.
Jesaja 61:1
De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft;
Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen,
om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen
vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis;
Onze Verlosser en Zaligmaker, en Trooster, Hij is gekomen en heeft verlossing
gebracht, Hij onze Vredevorst, troont op de lofzangen van zijn volk. Hoe zouden
wij Hem ooit kunnen vergelden die alles voor ons heeft overgehad aan het kruis
op Golgotha. Jezus, naam boven alle naam, in die naam verheugen zich allen die
in Hem het leven hebben gevonden, niets en niemand is met Hem te vergelijken.
Door Hem hebben wij vrije toegang tot Gods genadetroon, door Hem mogen wij
tot Gods volk behoren, door Hem mogen wij wandelen door de Geest die ons
geschonken is, als onderpand van Gods beloften voor eeuwig.
1 Petrus 2:10
u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk,
eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.
Wij zijn een uitverkoren geslacht, wij hebben een koninklijk priesterschap
ontvangen, wij zijn Gods heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de
grote daden te verkondigen van Hem, die ons uit de duisternis heeft geroepen tot
zijn wonderbaar licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en
overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de
verlossing hebben, de vergeving der zonden, troost in Jezus geschonken.
Psalm 118:15
Hoort! jubellied en zegezang in de tenten der rechtvaardigen:
De rechterhand des HEREN doet krachtige daden,
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Matteüs 11:25
Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels
en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt,
doch aan kinderkens geopenbaard.
Zijn tijdgenoten, hadden besloten om hun eigen weg te kiezen en niet te geloven
in de Zoon des mensen, wonderen hadden zij aanschouwd, de werken van zijn
Vader door Hem verricht waren vol van kracht. Op geen enkel punt waren hun
ogen en oren open gegaan voor Gods machtig werk in hun midden, geen reactie
geen verwondering, geen herkenning, ziende blind, horende doof. Vanaf de
dagen van Johannes de doper, brak het Koninkrijk der hemelen krachtig door,
maar hun redeneringen waren vol ongeloof door op eigen inzicht te vertrouwen.
Hoe anders ging het met degene die Hem wel wilden aannemen, zij hebben de
macht gekregen een kind van God te worden, voor hen werd openbaar dat
geloven als een kind maakte, dat zij mochten ingaan in Gods Koninkrijk.
Matteüs 18:3b
Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen,
zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.
Bekering is op zichzelf al een buigen voor de Allerhoogste, erkennen dat Hij
God is in het alledaags gebeuren is noodzakelijk om dicht bij Hem te kunnen
blijven. Als ons verstand de overhand heeft genomen, zijn wij al gauw op het
pad der hoogmoedigen beland, daar is geen plaats voor de corrigerende hand
van God. Voor ons gevoel in eerste instantie prima, totdat wij iets gaan missen
van de liefde en genade die wij gekregen hadden, dan blijkt onze winst een
enorm verlies te zijn. Buigen en worden als een kind maakt dat er herstel komt
met onmiddellijke ingang, dan is het Koninkrijk der hemelen weer zichtbaar.
Psalm 95:6
Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen,
knielen voor de HERE, onze Maker.
Eens zal alle knie zich buigen en belijden dat Jezus Christus Here is, tot eer van
God, de Vader, daar ontkomt niemand aan, eens zal elk oog Hem zien als Hij
komt op de wolken, de Triomfator met grote macht en Majesteit. Wat een
ontsteltenis zal dat zijn voor degene die Hem hebben afgewezen, maar voor
degene die hebben geloofd in zijn heilige naam, een eeuwig durende vreugde.
Vernederen onder Gods machtige hand brengt nederigen in Gods Koninkrijk.
Spreuken 29:23
Eens mensen hoogmoed vernedert hem,
maar een nederige van geest zal eer ontvangen.
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Joël 2:32
En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept,
behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem
zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft;
en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.
Het aanroepen van de naam van onze God, staat garant voor onze behoudenis, er
zal ontkoming zijn, er zal verlossing zijn, voor allen die onze God zal roepen om
bij Hem te horen. Ook in het nieuwe verbond is deze samenwerking van kracht,
niemand komt tot Jezus tenzij de Vader hem trekke, en niemand komt tot de
Vader dan door Jezus. Roepen wij de naam van Jezus aan, dan heeft God al
geroepen, als wij vol verlangen zijn om God te leren kennen zoals Hij is, dan
openbaart Hij door zijn Geest wie Hij is, en mogen wij door het geloof in Jezus
behoren tot de vrijgekochten des Heren, die behoren bij het hemelse Jeruzalem.
Psalm 22:5-6
Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd,
en Gij deedt hen ontkomen; tot U hebben zij geroepen en zij werden gered,
op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd.
Vertrouwen en geloof zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden, ook al kunnen
wij de uitkomst van onze weg met God niet zien, ook al lijkt voor ons die weg
onbegaanbaar, als wij vertrouwen zal Gods uitkomst heerlijk zijn. Wij wandelen
in geloof, niet in aanschouwen, zonder vertrouwen zouden wij bij voortduring
struikelen, de heilige Geest wil het licht van God in onze harten laten schijnen,
met als voorwaarde dat er onderwerping is aan zijn leiding. Worden als de wind
is dan het resultaat, ongrijpbaar voor degene die er op uit is om te vernietigen,
vertrouwen in Gods werkwijze brengt ons de vrijheid die God ons heeft beloofd.
Hebreeën 7:25
Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan,
daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
Hij is de God met ons, Hij is de Leidsman en voleinder van ons geloof, Zijn
werk in ons heeft eeuwigheidswaarde, Hij geeft daarvoor de kracht en de belofte
van uitredding. Alle dingen laat God medewerken ten goede voor hen die Hem
liefhebben, vertrouwen in zijn woord en beloften, maakt dat wij tot degene
zullen behoren, die behouden in het hemelse Jeruzalem worden gebracht.
Handelingen 4:12
En de behoudenis is in niemand anders,
want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven,
waardoor wij moeten behouden worden.
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Jakobus 1:25
Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid,
en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder,
doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.
Het woord horen is op zichzelf niet voldoende, er moet naar gehandeld worden,
denken bij het lezen of horen van Gods woord, ik heb veel geleerd, is jezelf
misleiden. Het gevolg van luisteren en niet doen, is en blijft ongehoorzaamheid,
de ziel wordt niet gereinigd door de waarheid, en blijft hangen in aardse uitingen
en gewoontes. Daar is geen vrijheid, maar gebondenheid aan werelds denken,
het gevolg is een verdeeldheid in jezelf, je kunt verlangen naar het hemelse,
omdat je weet dat die bestaat, en er toch buiten staan. Door het in ons geplante
woord met zachtmoedigheid aan te nemen, die onze zielen kan behouden, is er
volop gelegenheid om te kiezen voor daden die getuigen van inzet en zegen.
Hebreeën 10:39
Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt,
doch met geloof, dat de ziel behoudt.
Het voorrecht om een kind van God te zijn, uit zich in weten wat er van ons
gevraagd wordt, God heeft door de heilige Geest zijn wet in ons binnenste
gelegd. Het is geschreven in ons verstand, alles is al in gereedheid gebracht, aan
ons de taak om te zoeken naar die wet in ons binnenste, om het vervolgens,
samen met de Geest als de wil van God in praktijk te brengen. Gericht zijn op
zijn woord is hier het gevolg van, want nabij u is het woord, in uw hart en in uw
mond, namelijk het woord des geloofs. Leren en oefenen brengt ons in Gods wil,
het ondergaan van moeite om niet bij het oude te blijven, brengt verlossing van
alle aardse bindingen, vernieuwing wordt omgezet in volkomen behoudenis.
Matteüs 7:21
Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen
binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.
Eigen werken uiten zich vaak in heel druk zijn met handelingen die niets met
Gods gezag of liefdevolle leiding in het geloof te maken heeft. Persoonlijke
ambitie is er vaak de oorzaak van dat er gehandeld wordt buiten God om, het
woord Gods is en blijft een kwestie van gehoorzaamheid, bouwen zonder God,
is gedoemd te mislukken. Beginnend met in het kleine te gehoorzamen, zal God
in zijn barmhartigheid mensen stellen over veel, omdat zij doen wat Hij zegt.
Efeziërs 5:17
Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan,
wat de wil des Heren is.
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Spreuken 29:18
Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk,
maar heil hem die de wet bewaart.
De openbaring is aan Gods volk gegeven om rechte paden te bewandelen, een
richtlijn, om Gods wil te begrijpen en te doen. Zonder dit is het niet mogelijk
God goed te leren kennen, aan ons zijn volk, is de Geest van openbaring en
wijsheid gegeven om ons hart te verlichten, zodat wij weten welke hoop wij in
Jezus hebben gekregen. Een roeping vol van heerlijkheid en kracht omdat wij
geloven naar de werking van de sterkte zijner macht, die ons als erfgenamen in
Christus zal brengen in het Koninkrijk van God. Hoe arm blijf je, als je jezelf
afhankelijk stelt van wat je aardse ogen kunnen zien, en wat je verstand kan
doorgronden. Op God je vertrouwen stellen, houdt in dat je zijn verbond door de
Geest van harte aanvaardt, afwijzing heeft als gevolg dat je niet in staat bent om
openbaring te ontvangen, het geestelijke blijft dan een verborgen rijkdom.
1 Korintiërs 2:14
Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is,
want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts
geestelijk te beoordelen is.
Wel geloven maar de kracht ervan verloochenen, blijven bij comfortabel, het
voor jezelf bekende, het is de dooddoener voor welke vorm van openbaring ook.
Het vlees wil van nature niet iets waar hij geen vat op heeft, het staat recht
tegenover overgave aan God en zelfhandhaving maakt dat je een tegenstander
bent van alles wat geestelijk is. Het gevolg is vijandschap die recht tegenover de
Geest blijft staan, en zich onder geen voorwaarde zal buigen voor Gods
verordeningen. God blijft een God van verre, intieme omgang is niet mogelijk,
het woord van God is heel duidelijk, Hij heeft alleen vertrouwelijke omgang met
degene die Hem vrezen, alleen aan hen maakt Hij zijn verbond bekend.
1 Korintiërs 12:7
Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven
tot welzijn van allen.
Niemand uitgezonderd, aan een ieder is het gegeven om openbaring te krijgen,
tot opbouw van het geloof, tot rechte kennis van God, tot inzicht en wijsheid in
het geestelijke, openbaring is het medicijn tegen alle gebrek aan kennis.
Jesaja 42:1
Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene,
in wie Ik een welbehagen heb. Ik heb mijn Geest op hem gelegd;
hij zal de volken het recht openbaren.
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Spreuken 2:7-8
Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij is een schild voor wie onberispelijk
wandelen, terwijl Hij waakt over de paden van het recht
en de weg zijner gunstgenoten beschermt.
Hij zal uw uitgang en uw ingang bewaren, weggaan en veilig thuiskomen, je
verzekerd weten dat Hij over je waakt, omdat je Hem ernstig neemt in zijn
waarschuwingen Hem te volgen en geen verkeerde dingen achterna te lopen.
Oprechtheid maakt je tot een betrouwbare discipel die wil leren en in praktijk
brengen, moedig het feit onder ogen zien dat je zonder Hem niets kan, maakt je
nederig en klein. Geen gemakkelijke weg, Gods wijsheid is een noodzakelijke
bron waar uit geput moet worden, bedachtzaamheid en nadenken hebben een
behoedende uitwerking, tegen hen die op wegen van boosheid wandelen.
Psalm 139:23-24
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten;
zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.
Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd,
mijn zitten en mijn staan is door u gekend, er is geen woord op mijn tong, of,
zie, Here Gij kent het volkomen. Uw hand is op mij, uw bescherming is rondom
mij, voelbaar, tastbaar maakt uw Geest uw heerlijkheid tot een bron van
zegening, omdat mijn hoop en verlangen op U zijn gericht. Het gaat mijn
verstand te boven, het is te verheven, te groot, het begrijpen is onmogelijk, maar
U doet boven bidden en denken, ik kende U niet, maar U hebt mij gekend van de
moederschoot aan. U laat mij wegen bewandelen die voor de grondlegging der
wereld in Jezus zijn bereid, Gij hebt mij op vorstelijke wagens geplaatst.
Psalm 36:11
Bestendig uw goedertierenheid voor wie U kennen,
en uw gerechtigheid voor de oprechten van hart.
Hemelhoog is uw goedertierenheid, uw trouw reikt tot de wolken, hoe kostelijk
zijn uw gedachten jegens ons, gedachten van heil en verlossing, daarom schuilen
de mensenkinderen in de schaduw uwer vleugelen. Zij laven zich aan het vette
van uw huis, met het goede van U worden zij verzadigd, Gij drenkt hen met de
stroom van uw liefelijkheden, welzalig de mens wiens sterkte in U is, in wier
hart de gebaande wegen zijn, zij gaan voort van kracht tot kracht vol van zegen.
Psalm 15:1-2
HERE, wie mag verkeren in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige berg?
Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is
en waarheid spreekt in zijn hart,
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Romeinen 5:19
Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren
geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen
rechtvaardigen worden.
De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel, zoals
wij het beeld van het stoffelijke gedragen hebben, zullen wij ook het beeld van
de hemelse dragen. De oude, aardse mens, die ten verderve gaat, tegenover de
nieuwe, hemelse mens, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige
gerechtigheid en heiligheid. Deel hebben aan het aardse is voor iedereen
weggelegd, deel krijgen aan de goddelijke natuur, is een voorrecht die alleen aan
Gods kinderen wordt gegeven. Ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte
in de wereld heerst, mogen wij er naar jagen om rechtvaardige daden te doen.
Jesaja 53:11
Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe;
door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken,
en hun ongerechtigheden zal hij dragen.
Om onze overtredingen heeft Jezus Zichzelf als schuldoffer gesteld, alles heeft
Hij voor ons over gehad aan het kruis op Golgota, om de weg te openen die ons
voor altijd tot hemelingen maakt. Wij behoren tot de belofte aan Jezus dat Hij
veel nakomelingen zal zien, in Jezus zijn en blijven wij mede opgewekt en
hebben wij, door genade, mede een plaats in de hemelse gewesten, in Christus
Jezus gekregen. Dichtbij de troon van God, veilig in Hem die voor ons pleit, die
het te allen tijde voor ons opneemt. Hij is het die ons tot rechtvaardigen maakt,
dwars door beproevingen en aantijgingen, worden wij beelddragers van God.
Romeinen 3:23-24
Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om
niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Gerechtigheid Gods is geopenbaard waarvan de wet en profeten getuigen, en
wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Christus] Jezus. Eerst zondaar en
overtreder, geen weet hebbend van Gods heerlijkheid, en dan door het geloof om
niet gerechtvaardigd worden, is er een kostbaarder geschenk mogelijk? Wij die
geen enkel recht hadden bij God, hebben alle rechten gekregen van zonen Gods,
erfgenamen van een almachtige God, wat een onverdiende, onvoorstelbare eer.
Galaten 4:6-7
En, dat gij zonen zijt – God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden
in onze harten, die roept: Abba, Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon;
indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God.
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Jesaja 66:9
Zou Ik ontsluiten en niet doen baren? zegt de HERE.
Of ben Ik een, die doet baren en toesluit? zegt uw God.
Zou voor Hem iets te wonderlijk zijn, als Hij voor ieder van ons een plan heeft,
wie kan Hem tegen houden, raadsbesluiten uit een ver verleden volvoert Hij, in
waarheid en trouw. Vanaf het moment dat wij op Gods uitnodiging om te
geloven in zijn Zoon zijn ingegaan, worden deze raadsbesluiten die vanaf de
grondlegging der wereld in Jezus Christus zijn gemaakt van kracht.
Wedergeboren, uit God geboren, geestelijke opwekking die maakt dat wij Gods
woord kunnen horen en verstaan, het Koninkrijk van God wordt openbaar en wij
mogen binnen komen, en zien waar wij zonder wedergeboorte blind voor waren.
Uit de Geest geboren, worden wij als de wind, ongrijpbaar omdat wat geestelijk
verwekt is, voor mensen niet te vatten is, het hoort bij de geheimenissen Gods.
Jakobus 1:18
Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der
waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen.
In Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid
heeft, opdat wij daarin zouden wandelen, door genade zijn wij behouden, door
het geloof, niet wij hebben iets te roemen, het is een gave van God. Bij Hem is
geen verandering of zweem van ommekeer, iedere gave, die goed, en elk
geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, het is een volle verzekering
van Gods trouw, dat Hij nooit zal verlaten waar zijn hand aan begon. Verzegeld
met de heilige Geest der belofte, zijn wij het volk dat Hij Zich verworven heeft.
Openbaring 3:7b
Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft,
die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent.
Alle macht is gegeven aan Hem die voor ons de overwinning heeft behaald, als
Hij een deur opent is het onmogelijk om hem te sluiten, als Hij hem sluit, is alles
geblokkeerd. In zijn liefde weet Hij wat wij nodig hebben, Hij zet ons op de
gebaande wegen, die wij zelf nooit hadden uitgekozen, het is een heilige weg,
geen onreine kan die vinden. De vrijgekochten des Heren jubelen over wat hen
ten deel is gevallen, eeuwige vreugde is op hun hoofd, zij zullen de heerlijkheid
des Heren zien, want Hij die beloofd heeft is getrouw tot in eeuwigheid.
1 Korintiërs 2:9b
Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord
en wat in geen mensenhart is opgekomen,
al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.
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1 Kronieken 16:11
Vraagt naar de HERE en zijn sterkte,
zoekt zijn aangezicht bestendig.
Bij voortduring zijn aangezicht zoeken is niet moeilijk als je bedenkt dat Hij in
je woont door de heilige Geest, je bewust zijn van Hem is al voldoende, want
dan zoek je zijn aangezicht en verwacht je zijn kracht. Hoe belangrijk is het dat
er vanuit ons een zoeken en vragen is, een volkomen verlangen om dicht bij
Hem te blijven, want het hart van wie Hem zoeken, verheugt zich. In zijn heilige
naam mogen wij ons beroemen, want door die naam mogen wij Hem aanroepen,
Hem groot maken en zijn daden bekend maken. Hij is een God van wonderen,
een God van uitreddingen, in Jezus is Hij onze Vader geworden, Hij is het die
ons heeft verlost uit de macht der duisternis, en overgebracht in het Koninkrijk
van de Zoon zijner liefde, in volkomen verlossing en aanneming als zijn zonen.
Psalm 29:1-2
Geeft de HERE, gij hemelingen, geeft de HERE heerlijkheid en sterkte;
geeft de HERE de heerlijkheid van zijn naam,
buigt u neder voor de HERE in heilige feestdos.
Bekleed met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid, bekleed
met Christus, mogen wij komen voor de genadetroon van God, om Hem de
heerlijkheid van zijn heilige naam te geven. Hij heeft alles geschapen, aan Hem
is alle eer en macht, alle lofprijs en dankzegging, en tot in eeuwigheid mogen
wij Hem aanbidden want Hij is onze God. Hij is de enige waarachtige God,
eeuwig leven heeft Hij ons gegeven, Hij wilde dat wij Hem zouden leren kennen
door de Geest van wijsheid en openbaring, om verheerlijkt te worden door ons.
Openbaring 5:13
En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en
alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is,
en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht
tot in alle eeuwigheden.
Een vooruitzicht die zijn weerga niet kent, ons verlangen om Hem te vragen en
te zoeken, heeft ons gebracht dat wij Hem hebben leren kennen zoals Hij is.
Hem dienen heeft ons in zijn nabijheid gehouden, Hij troont op de lofzangen van
ons zijn volk, wij kronen Hem met alle eerbied en ontzag voor zijn heilige naam.
Openbaring 22:3b-4
En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten
zullen Hem vereren, en zij zullen zijn aangezicht zien
en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn.
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Amos 9:15
Dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt
uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de HERE, uw God.
Erfgenaam, medeërfgenaam, betekent recht op grond die onze Heer heeft
gekregen als overwinnaar, aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Als een oorlogsbuit heeft Hij degene die macht had over de dood, onttroond, om
allen te bevrijden die door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Een
slaaf is geen erfgenaam, een zoon wel, wij zijn als kinderen van God uitverkoren
om rijk te zijn in het geloof en daarmee erfgenamen van het Koninkrijk, dat Hij
beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Geworteld en gegrond in de liefde,
mogen wij leren hoe groot de liefde van Christus is, Hij maakt ons tot een
planting des Heren, in een grondgebied die eeuwig blijft, een onvoorstelbare eer.
Matteüs 15:13b
Elke plant, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden.
Wat moet het een ontzettende gewaarwording zijn om te ontdekken dat je geen
planting des Heren bent, menigeen vindt zichzelf goed en rechtvaardig, dat je
een woekerplant bent, omdat je niet gelooft in Gods Zoon, komt in je hoofd niet
op. Een goddeloze kan zich uitbreiden als een weelderige woekerplant, maar
ach, er blijft zo weinig van hem over in het licht van Gods woord, voorbij, en
niet meer te vinden zijn zij die hun hoop zetten op eigen werken, zij worden
verdelgd.
Jeremia 32:40-41
ja, Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij niet van achter hen
afwenden zal en dat Ik hun wèl zal doen, en mijn vrees zal Ik in hun hart
leggen, zodat zij niet van Mij afwijken; Ik zal Mij over hen verblijden en hun
weldoen en Ik zal hen voorgoed in dit land planten met heel mijn hart en heel
mijn ziel.
Door de Geest van God in volkomen liefde aangenomen, het is de Geest die ons
leert en te binnen brengt, Hij is het die de vreze des Heren in ons hart legt, om in
staat te zijn Gods wil te zoeken en te doen. Wat een liefde is onze God dat Hij
ons een planting wil laten zijn tot zijn verheerlijking, Hij verblijdt Zich over zijn
kinderen en wil ze weldoen, met heel zijn wezen. Wie kan koud blijven bij
zoveel liefdesbewijzen, Hij heeft ons op het oog gehad, in Jezus uitverkoren,
alles heeft Hij ons gegeven, om Hem volkomen welgevallig te zijn voor eeuwig.
Galaten 4:4-5
Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden,
geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren,
vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen.
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Hosea 6:3
Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen.
Zo zeker als de dageraad is zijn opgang.
Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit.
Komt, laat ons wederkeren tot de Here, want Hij heeft ons verscheurd, en zal
ons helen; Hij heeft ons geslagen, en zal ons verbinden. Hoe talrijker zij werden,
hoe meer zij zondigden tegen Hem, zij hadden nagelaten de Here te vereren, een
geest van ontucht deed hen dwalen, om overspelig het verkeerde te dienen. Van
God los, weerspannig schuld op zich ladend, als afvalligen hebben zij een
valkuil gemaakt, om anderen te verleiden hetzelfde te doen. Hun God hebben zij
terzijde geschoven, de hoogmoed van dit volk getuigt openlijk dat zij God niet
kennen. Om die reden komt Hij als een leeuw om te verscheuren, zonder dat
iemand redden kan, totdat zij zich schuldig voelen, en zijn aangezicht zoeken.
Deuteronomium 32:39
Ziet nu, dat Ik, Ik het ben, daar is geen God, behalve Mij. Ik dood en doe
herleven, Ik verbrijzel en Ik genees, en niemand is er die redt uit mijn macht.
Wie zich buigt voor zwakke en armelijke wereldgeesten, laat zich meeslepen
door ijdel bedrog en de overlevering der mensen, die met hun eigendunkelijke
redeneringen je in hun denken willen brengen, om hen te dienen, in plaats van
God. Ook hier is de strik en valkuil gereed om met de wereld mee te doen, aards
gerichte mensen, die zich nederig voordoen, maar volkomen vleselijk zijn in hun
denken, zich niet houdend aan onze Here Jezus Christus als hoofd van zijn
gemeente. Door wie je overmeesterd bent, diens slaaf ben je, vrijheid spiegelen
zij hun voor, het meedoen met hen brengt verderf en afval van de levende God.
Jakobus 4:4
Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld
vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn,
wordt metterdaad een vijand van God.
De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid, Hij is en blijft
altijd dezelfde, Hij wederstaat de hoogmoedigen, de nederigen geeft Hij genade.
Onderwerpen aan God, weerstand bieden aan alle verleidingen, heeft als gevolg
herstel. Alleen door God kunnen wij bestaan, laten wij jagen naar dat ene doel,
Hem volkomen kennen zoals Hij is, Hij is en blijft de onveranderlijke God.
Galaten 4:9
Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt,
hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten,
waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?
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2 Timoteüs 2:11-12a
Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn,
zullen wij ook met Hem leven; indien wij volharden,
zullen wij ook met Hem als koningen heersen;
Kracht door zijn genade is ons gegeven om deel te hebben aan zijn lijden, daar is
een oorzaak van eeuwig heil in gelegd, want om die reden hebben wij deel aan
het leven van Christus Jezus. Volharden tot het einde brengt behoud, heersen
over zonde brengt het samen met Jezus heersen op zijn troon heel dichtbij.
Overwinning op overwinning is nodig, gegrond op medeoverwinnaar zijn in het
volbrachte werk van onze Here Jezus. Wie naar het vlees geleden heeft, is
onttrokken aan de zonde, die dan geen heerschappij meer kan hebben over ons.
Dood zijn voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, geeft ons het
grote voorrecht om de zonde die als koning wil heersen, het nakijken te geven.
Openbaring 3:21
Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon,
gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten, wat een mens zaait zal hij oogsten,
wie vanuit zijn vlees leeft, oogst verderf, en wie op de akker van de Geest zaait,
zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. Volharden, je niet uit het veld laten slaan
door tegenspoed, wetend dat het dienen van God haaks staat op het dienen van
zonde. Overtuiging van zonde is het werk van de heilige Geest in ons, Hij is het
die ons gevoelig maakt om te leren luisteren naar Hem, en niet naar alle andere
stemmen, die het zo graag voor het zeggen willen hebben buiten God om.
Romeinen 8:13-14
Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij
door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.
Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.
Samenwerking met de heilige Geest, je laten leiden, het zijn opdrachten die,
indien zij worden uitgevoerd, je in het overwinningsleven brengen die God wil
schenken aan degene die hun vertrouwen op Hem hebben gesteld. Als het eigen
ik in onderworpen positie is gebracht aan God, kunnen wij door de Geest leren
het in de dood te houden, en zo te komen tot volle rijkdom van leven in Jezus.
Romeinen 5:17
Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan
heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade
en van de gave der gerechtigheid ontvangen,
leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.
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Hosea 11:7
Ja, mijn volk volhardt in het afdwalen van Mij.
- En al roepen zij tot Hem omhoog, Hij zal hen geenszins opheffen.
Gods woord is betrouwbaar, als Hij gesproken heeft is het onomkeerbaar, als je
jezelf afkeert van Hem, dan houdt Hij Zich aan zijn woord, Hij verbergt zijn
aangezicht. Alleen door bekering, een terugkeren op je schreden, inzien waar je
fout zat, maakt dat Gods aangezicht weer over je kan lichten. Doe je dit niet, dan
is het gevolg, een dwalende die bij voortduring struikelt omdat het donker is op
zijn pad. God hoort niet als je roept, naar zondaren wordt niet geluisterd, Hij kan
en wil Zich niet verbinden aan duisternis, ook al ben je zijn eigendom. Kom je
met belijdenis van zonden, dan is zijn antwoord liefde en barmhartigheid, dan is
daar zijn opheffen, een oprichten in bevrijding en herstel, in eenheid met Hem.
Jeremia 3:21-22
Hoor, op de kale heuvels klinkt wenend smeken van de kinderen Israëls,
omdat zij hun weg verkeerd gekozen hebben, de HERE, hun God, hebben
vergeten. „Keert weder, afkerige kinderen, Ik zal uw afdwalingen genezen.”
„Zie, hier zijn wij, wij komen tot U, want Gij zijt de HERE, onze God.
Zij zullen niet meer wandelen naar de verstoktheid van hun boos hart, zij zullen
komen naar Sion en God zelf zal hun herders geven naar zijn hart, die hen zullen
weiden met kennis en verstand. Wat een belofte aan een volk die maar niet wilde
horen naar de stem van hun God, in Jezus is die belofte volkomen waar
geworden. Hij de opperherder heeft herders gegeven om zijn volk te weiden en
op te voeden, Hij is het die voor ons pleit en leeft om ons te rechtvaardigen.
Titus 3:3
Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende,
verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd,
hatelijk en elkander hatende.
Wat is een mens zonder God, iemand zonder hoop en uitzicht op een beter leven,
de gevechten zijn onderling en altijd gericht op eigen belang, duisternis omringt
je en haat verteert je. Wat is en blijft het toch wonderlijk dat God zijn
goedertierenheid en mensenliefde aan ons bekend heeft willen maken door zijn
Zoon Jezus Christus. Hij heeft, niet om werken der gerechtigheid die wij zouden
gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der
wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest. Onze hoop is een
uitzicht op het eeuwige leven, omdat wij gerechtvaardigd zijn door zijn genade.
Jesaja 53:6a
Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg,
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Psalm 61:9
Dan wil ik uw naam voor immer psalmzingen,
terwijl ik dag aan dag mijn geloften betaal.
Beschik goedertierenheid en trouw, dat zij hem behoeden, verlenging van dagen
en jaren en voor altijd tronen, zijn de gebeden over een koning die God zoekt.
Hij weet dat God hoort en dat hij niet in staat is om in eigen kracht te
volbrengen waar hij toe geroepen is. De vraag om hem te leiden op een rots die
hem te hoog zou zijn, is, omdat hij zijn eigen zwakheid voelt, hij is bang dat zijn
hart bezwijkt, onder het gewicht van het hem toebedeelde. Hij weet wie zijn
schuilplaats is, en zijn sterke toren tegen de vijand, hij schuilt onder Gods
machtige vleugels. God heeft Zich betoond als de Machtige, omdat Hij heeft
gehoord naar de geloften, door hem te bevestigen als koning op de rots.
Psalm 40:6
Talrijk hebt Gij gemaakt, o HERE, mijn God, uw wonderen
en uw gedachten jegens ons; niets is bij U te vergelijken.
Wilde ik ze vermelden en uitspreken, te talrijk zijn zij om te noemen.
Ook hier heeft God geantwoord op zijn roepen, hem gered uit de kuil van het
verderf, uit het slijk van de modderpoel, Hij heeft zijn voeten op de rots gezet en
zijn schreden vast gemaakt. Een nieuw lied werd er in zijn mond gelegd een
lofzang aan onze God, opdat velen het zouden zien en op God hun vertrouwen
stellen. Wat is er veel aan gelegen om God in alle dingen te vertrouwen, Hij
hoort ons roepen, Hij wil ons redden, Hij wil zijn macht betonen aan hen die
Hem vrezen. Dan redt Hij ons van de ondergang, dan zet Hij onze voeten op de
rots, daar is de plaats van grote zekerheid, die door velen gezien zal worden.
Deuteronomium 32:3-4
want ik zal de naam des Heren uitroepen; geeft grootheid onze God,
de Rots, wiens werk volkomen is, omdat al zijn wegen recht zijn;
een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij.
Onze God, alleen aan Hem komt toe alle eer, Hij is de God aller tijden, Hij heeft
alles is zijn hand, geeft Gode eer allen die Hem vrezen, want Hij is onze lofprijs
waard. Hem komt toe aanbidding en glorie, Hij vergeeft en verlost, Hij maakt
onze voeten sterk om de weg te bewandelen die Hij ons in genade heeft
gegeven. Laten de verlosten jubelen over het hun toebedeelde, met eeuwige
vreugde uitkijken naar de Rots van hun behoud, om Hem voor altijd te laten
tronen op de lofzangen van zijn volk, om wat Hij voor ons heeft gedaan.
2 Samuël 22:47
De HERE leeft. Geprezen zij mijn Rots, en verhoogd zij de God mijns heils,
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Hebreeën 4:11
Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand
ten val kome door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen.
Tot Gods rust ingaan, is onmogelijk zonder geloof in de opgestane Heer, Hij,
Gods Zoon heeft in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande,
buiten werking gesteld. Jood en heiden zijn beide tot één lichaam verbonden en
met God verzoend door het kruis, waaraan Hij, onze Here Jezus, de vijandschap
gedood heeft, die tussen hen beide bestond. Hij is onze vrede, en is voor alle
mensen oorzaak geworden van eeuwig heil, waar eerst voor de heiden geen
enkele hoop op vrede met God was, is er nu door de Geest toegang tot de Vader.
Heidenen tot mede-erfgenamen in Christus verklaard, mogen deel krijgen aan
alle beloften die in Jezus werkelijkheid zijn geworden, indien wij er ernst mede
maken om door genade de weg van geloof te volgen, komen wij in Gods rust.
Psalm 95:11
Daarom heb Ik gezworen in mijn toorn:
Tot mijn rustplaats zullen zij niet komen!
Een boos ongelovig hart, maakt de weg vrij om af te vallen van de levende God,
een verhard hart, door de misleiding van zonde, doet dwalen en verbitteren.
Door gebrek aan kennis en de weigering om te gehoorzamen, stelde het volk
God op de proef, zij hadden de grote daden van God met eigen ogen gezien,
maar toch gingen zij bij voortduring tegen Hem in. Wat is de oplossing die God
biedt, toch eenvoudig, Hij vraagt om een nederwerpen, een buigen en knielen
voor de Here, onze Maker, en om te luisteren naar zijn stem. Zelf een beslissing
nemen, is van levensbelang, tot Jezus komen brengt ons in Gods liefdevolle
nabijheid, daar is geen plaats voor de toorn van God, omdat Hij geëerd wordt.
Jesaja 30:15
Want zo zegt de Here HERE, de Heilige Israëls:
Door bekering en rust zoudt gij verlost worden,
in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, - maar gij hebt niet gewild.
Gods woord is overduidelijk, waar wij onze hoop op zetten, daar krijgen wij
deel aan, is onze hoop op God, dan is rust onze beloning. Het geheimenis is
groot, vanuit de Geest weten dat God dingen van ons vraagt die ons brengen en
houden in Gods rust, maakt dat wij in alles deel krijgen aan Gods werken.
Geloof is een gave van God, Hem vertrouwen in alles is onze sterkte, Hij is het
die vóór ons is, Hij is het die rechtvaardigt, Hij is onze rust en de God der hope.
Romeinen 15:13a
De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof,
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Johannes 14:25-26
Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf;
maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam,
die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.
Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren, wie mijn geboden
heeft en bewaart, die is het, die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, zal geliefd
worden door mijn Vader. Jezus zelf zal Zich openbaren aan degene die Hem
liefheeft, als wij doen naar zijn woord, bewijzen wij aan Hem dat wij meer van
Hem houden, dan van ons zelf. Als je Hem liefhebt, is de grote belofte dat je een
geliefde van de Vader bent je deel, de Vader en de Zoon komen beide tot je, en
Zij zullen woning maken in je binnenste. Het woord wat gesproken is en
gesproken wordt, is alleen te verstaan door de heilige Geest, die door de Vader
gezonden is, Hij is de Leraar, die raad en wijsheid geeft om het goede te doen.
1 Korintiërs 2:10
Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest.
Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.
Wij hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat
wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken
wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest
geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Hoe dwaas
klinkt het voor een mens die op eigen wegen wandelt, het wordt niet verstaan,
het staat tegen en het roept tegenstand op, en de vijandschap tegen alle uitingen
van de Geest is geboren. De ongeestelijke mens aanvaardt niet hetgeen van de
Geest Gods is, wel geloven in Gods Zoon, maar blijven bij menselijke leringen,
baart gebrek aan kennis, geloof zonder openbaring is dood geloof zonder vrucht.
Matteüs 15:8-9
Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs
eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
Het woord van God wordt van zijn kracht beroofd als daar een eigen invulling
aan wordt gegeven, de leugenachtigheid van de mens, maakt dat alles in eigen
handen wordt gehouden. Gods zegen en nabijheid is voor diegene wiens hart
volkomen naar Hem uitgaat, kostbaar ben je in zijn ogen, als je door de Geest
Hem wil gehoorzamen in alle dingen. De rijkdom zijner heerlijkheid wordt aan
ons gegeven, Christus maakt woning in ons, om de Vader te eren voor eeuwig.
2 Timoteüs 1:14
Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont,
het goede, dat u is toevertrouwd.
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Jesaja 45:8
Druppelt, hemelen, van boven en laten de wolken gerechtigheid doen
neerstromen; de aarde opene zich, opdat het heil ontluike
en zij daarbij gerechtigheid doe uitspruiten; Ik, de HERE, heb dit geschapen.
Gods Almacht is beschreven in alle toonaarden, Hij is het die deuren opent en
niemand is in staat die te sluiten, sluit Hij, niemand opent ze. Soms lijken deuren
volkomen dicht te zijn, met grendels en al, Hij is het die grendels verbreekt en
verbrijzelt, Hij is het die schatten geeft uit de duisternis, rijkdommen uit
verborgen plaatsen. Onze God en Vader laat zijn macht zien, als Hij mensen
verlost uit de duisternis om ze in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde te
brengen, kostbare kinderen Gods vol met rijke zegeningen tot eer van God.
Hij is God, Hij is de Here, er is geen ander, buiten Hem is er geen God, Hij is
het die op zijn tijd de zegen laat neerstromen, dan wordt alles geopend, harten
die smachten naar de levende God, zullen gedrenkt worden met heilrijke zegen.
Hosea 10:12
Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land. Dan is het tijd om
de HERE te vragen, totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen.
Onheil had het volk over zich heen geroepen, door hun daden misdaad geoogst,
de vrucht van hun leugen moesten zij eten, omdat zij ieder op eigen weg hadden
vertrouwd. Reden van wegvoering was hun goddeloosheid, het diepe verderf die
voortkwam uit afgoderij, ontgordde hun koning voorgoed. Gods erbarmen over
zijn volk, riep hen op zich te bekeren en opnieuw te beginnen, om Hem te zien
als de Almachtige, als de enige waarachtige God, om te gaan wandelen in zijn
wil. Zij moesten na bekering de Here vragen, net zolang tot Hij kwam, zodat Hij
zou herstellen en tot stand brengen, wat in Jezus pas in volle waarheid kwam.
Joël 2:23
En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de HERE, uw God,
want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen
laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.
Volkomen is Gods plan geweest, die Hij van voor de grondlegging der wereld in
Jezus heeft bereid, hier is het bewijs van Gods liefde voor de hele wereld, dat
Hij ons van tevoren ertoe bestemd heeft als zonen van Hem te worden aanvaard.
Uitstorting van zijn Geest, is een eeuwig verworven heil in Jezus de Koning,
stromen van zegen, een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.
Galaten 5:5
Wij immers verwachten door de Geest uit het geloof de gerechtigheid,
waarop wij hopen.
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Psalm 91:14
Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.
Als wij zeggen tegen de Here: U bent mijn God, U bent mijn toevlucht en mijn
vesting, op U heb ik mijn vertrouwen gesteld, dan verblijven wij in de
schuilplaats van de Allerhoogste, dan zijn wij onder de schaduw van zijn
vleugelen. Daar is de plaats waar wij veilig zijn, ook al woeden stormen om ons
heen, zijn trouw is als een schild en pantser om ons heen. Onaantastbaar zijn
wij, omdat vrees voor mensen, die een strik spant, plaats heeft gemaakt voor een
volkomen vertrouwen op Hem. De vijand die altijd wil doden, komt met vurige
pijlen en leugens, onze bewapening is de Heer zelf. De Here liefhebben, meer
dan ons zelf, is geloof in werking, omdat wij de Allerhoogste tot onze schutse
hebben gesteld, zijn wij krachtig in de Here en in de sterkte van zijn macht.
Efeziërs 1:19
en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons,
die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht,
Hem kennen door het geloof maakt ons tot krachtige kinderen Gods, God heeft
zijn Zoon uit de doden opgewekt en Hem gezet aan zijn rechterhand in de
hemelse gewesten. Zeer verheven is Hij boven alle overheid en macht en kracht
en heerschappij en alle naam, alles is onder zijn voeten gesteld, door God de
Vader. Hij is het die Christus als hoofd boven al wat is, heeft gegeven aan de
gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met de Vader zelf, die alles in allen
volmaakt. Kan een mens zichzelf bevrijden van zonde of in eigen kracht op de
vijand aanstormen, natuurlijk niet, hoe belangrijk is het dat wij overgave
aanbieden aan de enige die ons sterkt en draagt in de strijd des geloofs.
Spreuken 2:7-8
Hij bewaart hulp voor de oprechten,
Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen, terwijl Hij waakt
over de paden van het recht en de weg zijner gunstgenoten beschermt.
Hem beminnen boven alles en iedereen in woord en daad, is Hem geven wat
Hem toekomt, Hij is het die ons omringt met jubelzangen van bevrijding. Hij is
het die vóór ons is, omdat wij geloven in zijn Zoon, wie zal Hem dan kunnen
tegenhouden in volkomen bescherming, Hij is een vurige muur rondom ons.
Niets gaat buiten Hem om, alles ziet Hij, niets is verborgen, er is geen veiliger
schuilplaats, Gods bewarende hand in volkomen almacht tot in eeuwigheid.
2 Tessalonicenzen 3:3
Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.
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Lucas 2:40
Het kind groeide op en werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid,
en de genade Gods was op Hem.
Uniek, Gods Zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die
onder de wet waren vrij te kopen, opdat zij het recht van zonen zouden krijgen.
Als kind al vervuld met kracht en wijsheid, in een toenemende mate, wat
resulteerde dat Hij op twaalfjarige leeftijd, de leraren in de tempel al zeer
verbaasde, met zijn vragen en antwoorden. Zij kregen een voorproefje van de
bediening die al in wording was, Hij onze Here, bracht mensen aan het denken,
over de dingen Gods. De genade Gods die op Hem was, bleef niet onopgemerkt,
de leraren waren al dagen lang in gesprek met Hem. Hij was het middelpunt, zij
bleven vol belangstelling luisteren naar wat Hij te zeggen had, ondanks zichzelf.
Johannes 7:15
De Joden dan verbaasden zich en zeiden:
Hoe is deze zo geleerd zonder onderricht te hebben ontvangen?
Het antwoord van Jezus maakt duidelijk vanwaar zijn wijsheid komt, mijn leer
is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft. Indien iemand diens wil
doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf
spreek. Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer zoekt van
zijn zender, die is waar en er is geen onrecht in hem. In alles is Jezus ons tot
voorbeeld geweest, Hij heeft Zich laten leren door de Allerhoogste, Hij deed
altijd de wil van Zijn Vader, Hij was de gezondene, en Hij zendt ons, zoals Hij
zelf gezonden is. Leren om Gods wil te doen, leren de hemelse dingen te
bedenken, niet die op aarde zijn, geen eer van mensen willen hebben, maar Gods
eer zoeken, maakt ons tot kinderen Gods, die bekwaam zijn anderen te leren.
Johannes 6:45
Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God geleerd zijn.
Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij.
Niemand kan tot Jezus komen zonder dat de Vader hem trekke, en niemand
komt tot de Vader dan door Jezus. Het is de heilige Geest die het te binnen
brengt, Hij is de Geest van wijsheid en openbaring, die wordt gegeven om God
te leren kennen zoals Hij is. Deel hebben aan Gods wijsheid en kracht, betekent
dat je hebt begrepen dat Hij het is, die mond en wijsheid geeft op het moment
dat je het nodig hebt. Het is de Geest die ons doet zeggen, Jezus is de Here, het
is aan ons om te roemen in de Here, want het is uit Hem, door Hem en tot Hem.
Johannes 20:21b
Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.
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1 Timoteüs 6:11
Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar
gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.
Godsvrucht brengt grote winst, als zij samengaat met tevredenheid, niets is van
onszelf, wij hebben niets op deze wereld meegebracht, en wij kunnen er ook
niets uit medenemen. Onderhoud en onderdak, moet ons genoeg zijn, verlang je
naar meer van de aardse goederen, en verkrijg je die buiten God om, dan is je
hart al bezig om uit ontevredenheid in verzoeking en strik te geraken. Immers
waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn, haken naar aardse rijkdom, brengt
smart en een leeg hart. De enige manier om deze dingen te ontvluchten is, terug
gaan naar de enige waarachtige God, je onderwerpen aan Hem, en weerstand
bieden aan de duisternis. Vol van de Geest word je alleen door te jagen, als mens
Gods, naar de hemelse schatten, die je ziel verzadigen tot in eeuwigheid.
2 Timoteüs 2:19
En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk:
De Here kent de zijnen, en:
Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid.
Een voorwerp zijn met eervolle bestemming, is geheiligd, en bruikbaar voor de
eigenaar, voor iedere goede taak gereed. Een geheiligd aards vat, gereinigd door
Jezus bloed, eerst onbruikbaar door de zonde, nu bruikbaar door reiniging en
heiliging. Van ons wordt gevraagd, om te onderscheiden waar het op aankomt,
noem je de naam des Heren, dan doe je dat uit een rein hart, waar geen plaats is
voor andere liefdes. Niet meer doen naar oude gewoonten, maar er mee breken,
en alles wegdoen om Christus te winnen, zodat wij in de volle zekerheid van ons
geloof kunnen wandelen. Afkerig zijn van twistende mensen, begeerten van de
oude mens schuwen, jagen naar trouw, liefde en vrede, ziehier onze opdracht.
Matteüs 19:21
Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de
armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.
Een prijs betalen die te hoog was voor de rijke jongeling, hij onderhield de
geboden, maar ergens in zijn hart was er de vraag, is dat genoeg om het eeuwige
leven te verwerven. De uitnodiging van Jezus om Hem te volgen, werd niet op
de juiste waarde geschat, daarin werd hem dit leven aangeboden, maar de prijs
van aardse goederen wegdoen, was hem te hoog. Aan ons de keuze, hebben wij
alles voor Jezus over om Hem te volgen, dan is het loon onnoembare rijkdom.
2 Korintiërs 4:7a
Maar wij hebben deze schat in aarden vaten,
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Psalm 126:6
Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt;
voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven.
Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien, een volgorde die in Gods
woord zeer gebruikelijk is, daar waar geen moeite is gedaan zal ook geen oogst
zijn. Als je steeds maar let op de omstandigheden, komt er niets uit je handen,
dan wordt er niets gezaaid, er wordt niets in gereedheid gebracht, want het is
nog niet de tijd of de gelegenheid. Hoe belangrijk is het dat wij moed vatten in
onze dagelijkse beslommeringen en het omarmen als een van God gegeven dag.
Hij laat alles volkomen medewerken ten goede voor degene die Hem liefhebben,
elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Problemen het hoofd bieden,
moedig voorwaarts gaan, je oog richten op Gods hulp, zijn kracht verwachten in
grote dankbaarheid, maakt dat omstandigheden je niet kunnen beïnvloeden.
Prediker 11:4
Wie steeds op de wind let, zal niet zaaien;
en wie steeds naar de wolken ziet, zal niet maaien.
Zoals gij de weg van de wind evenmin kent als het gebeente in de schoot van
een zwangere vrouw, zomin kent gij het werk van God, die alles maakt. Niet te
doorgronden is onze God, Hij is het die ons leert om Hem te vertrouwen in alle
omstandigheden. Juist als het voor ons gevoel helemaal mis gaat, heb je grote
kans dat Hij het stuurt om je dwars door het vuur van beproeving heen te laten
gaan. Bij de pakken neer zitten is wat je ziel doet, je ziel aanpakken is iets wat
jezelf moet doen, wij hebben immers geen geest van lafhartigheid gekregen.
Gods gave aan ons is een geest van kracht, liefde en bezonnenheid, wij stellen
deze gave in werking door te heersen over de ongehoorzaamheid van ons vlees.
Galaten 6:9
Laten wij niet moede worden goed te doen, want,
wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.
Het levende en blijvende woord van God, is het onvergankelijke zaad die ons
door onze wedergeboorte is geschonken, het woord van God blijft tot in alle
eeuwigheid. Het zaaien op vlees brengt verderf als oogst, de enige juiste,
vruchtbare grond is die van de heilige Geest, daar is het oogsten met gejuich,
namelijk uit de Geest eeuwig leven. Alle moeiten worden omgezet in loutering,
alle lijden in verheerlijking, alle verdriet in eeuwige vreugde, oogsten nu en
oogsten later, vermenigvuldiging van het gezaaide is ons deel tot Gods eer.
Johannes 4:36a
Reeds ontvangt de maaier loon en verzamelt hij vrucht ten eeuwigen leven,
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Spreuken 17:6
De kroon der ouden zijn kindskinderen
en de eer der kinderen zijn hun ouders.
Veel is gesproken in Gods woord over eren en niet eren, eert uw vader en
moeder is Gods wet, als daaraan wordt afgedaan, sta je hoe dan ook schuldig
voor God. Onze Here Jezus is gekomen om de wet te vervullen, niet om er iets
van af te nemen, in Hem hebben wij deel aan Gods genade en vrijspreking, en in
Hem kunnen wij door de Geest, God behagen. Kiezen wij om een weg te gaan
die tegen Gods woord ingaat, dan val je buiten de genade en krijg je meteen
weer deel aan de wet die zonde doet kennen. Als wij Jezus dienen zal de Vader
ons eren, doen wij dit niet, is de uitkomst jezelf en de zonden dienen, met alle
gevolgen van dien. God deelt zijn eer met niemand, Hij alleen is God en houdt
Zich aan zijn woord, waarin Hij altijd de liefde voor zijn kinderen laat zien.
Jakobus 4:5
Of meent gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt:
De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid?
God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade,
vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. Het kan niet missen, zonde
wordt door God volkomen afgekeurd, Hij kan daar geen deel aan hebben en in
zijn liefde laat Hij dat merken. Hij roept ons altijd op om voor Hem te buigen,
doe je dit niet, heb je geen deel aan Gods heil. Hij roept ons in zijn nabijheid,
om volkomen één te zijn door de Geest, Hij is het die ons in Jezus zijn
zegenende gemeenschap heeft geschonken, Hij deelt dit met niets en niemand.
Psalm 103:17-18
Maar de goedertierenheid des HEREN is van eeuwigheid tot eeuwigheid over
wie Hem vrezen, en zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn
verbond onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen.
Gods liefde kan niet vaak genoeg bezongen worden, Hij doet boven bidden en
denken, zijn barmhartigheden houden nooit op. Als wij ook maar iets van die
liefde begrijpen, dan zijn zijn geboden niet zwaar, dan willen wij van harte Hem
zoeken en zijn wil doen. Een Heer die zijn armen uitnodigend uitgestrekt houdt,
om te komen en deel te hebben aan zijn goedertierenheid, een uitnodiging tot
zijn heil waar genezing en troost je wacht. Hem eren is doen wat Hij zegt, dan
komt zijn eer van Hem en niet van mensen, dan kan jong en oud Hem kennen.
Jesaja 44:3
Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; Ik zal mijn
Geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen.
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Romeinen 6:11
Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde,
maar levend voor God in Christus Jezus.
Omdat Christus uit de doden opgewekt is door de Majesteit des Vaders, en wij
door de doop begraven, in zijn dood gedoopt zijn, kunnen wij samengroeien aan
hetgeen gelijk is aan zijn dood. In nieuwheid des levens wandelen is dan
mogelijk, omdat wij deel hebben gekregen aan zijn opstanding, onze oude mens
is medegekruisigd, zodat de kracht van de zonde teniet is gedaan. Want wie
gestorven is, is rechtens vrij van de zonde, in dit alles hebben wij het vermogen
gekregen om te heersen over zonde, met de nadrukkelijke opdracht dat zonde
niet meer over ons mag regeren. Onze inzet en kennis is bepalend voor onze
wandel met God, ons dienen moet gericht zijn op onderscheiding, is ons
handelen naar Gods welbehagen, of zijn wij in zelfzucht bezig vanuit ons vlees.
1 Petrus 4:1-2
Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met
dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de
zonde, om niet meer naar de begeerten van mensen,
maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven.
Wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees, want het
begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees
– want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.
Gods Geest heeft onder geen voorwaarde deel aan zondig gedrag, integendeel,
Hij is de tegenstander van alles wat uit je vlees voortkomt. Hij is het die ons wil
leiden naar de volle waarheid, Hij is het die ons ertoe brengt om het kruis te
omarmen in zelfverloochening, om Jezus in alles te volgen. Als wij ons onder
zijn leiding stellen, zijn wij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.
Romeinen 8:13
Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de
Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.
De eis der wet wordt vervuld in ons, als wij niet in het vlees wandelen, doch
naar de Geest, dan krijgen wij deel aan de gezindheid van de Geest, leven en
vrede. De gezindheid van het vlees is de dood, door zelfbehoud krijg je verderf,
het is zo de moeite waard om deel te hebben aan het lijden van Christus, want
dan is er de onnoemelijke rijkdom van zijn verheerlijking die ons deel is.
Galaten 5:24
Want wie Christus Jezus toebehoren,
hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
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1 Timoteüs 4:8
Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is
nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst.
Oefen u in de godsvrucht, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming
waard, deze moeite en inspanning, maakt de hoop levend van een God die ons
eeuwig leven geeft. Hij is onze Heelmeester, die voor ons zorgt, die ons wijst op
heilig en onheilig, op welgevallig of dat wat afgekeurd moet worden, op de
rechte weg of kronkelpad. In reinheid, in woord en wandel, in liefde en geloof,
is er veel om in te oefenen, voor je vlees is er dan steeds minder ruimte, voor je
geest des te meer. Daar waar gewaakt wordt over dat wat uit je mond komt, is de
uitkomst een reine taal, die God eert, daar waar je voeten komen om in het licht
te wandelen eveneens. Daar waar liefde krachtig wordt geoefend, ten koste van
jezelf, komt de volle wasdom, daar is de volle kennis van de Zoon Gods je deel.
Hebreeën 5:14
Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik
hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.
Een zuigeling heeft nog geen weet van rechte prediking, melk is dan nog nodig,
vaste spijs wordt niet verdragen, in dit stadium van geestelijk leven, moet nog
veel afgelegd worden. Het kwade, bedrog bestaande in huichelarij, afgunst en
alle kwaadsprekerij, behoren bij onvolwassenheid, bij onwetendheid. Daar waar
gedronken wordt met volle teugen van onvervalst melk, is de zuiverende
werking op gang gebracht, daardoor was je op tot zaligheid, indien je geproefd
hebt, dat de Here goedertieren is. Leren en oefenen, deze twee horen bij elkaar,
geen brede weg, maar een smalle weg die ten leven leidt, verderf kan alleen
maar verdwijnen, als er kennis is gekomen in verschil tussen vlees of Geest.
Johannes 9:31
Wij weten, dat God naar zondaars niet hoort, maar is iemand godvruchtig,
en doet hij zijn wil, die verhoort Hij.
In Christus Jezus godvruchtig willen leven, houdt ook in dat er tegenstand komt
van mens en duisternis. Wij zijn met kostbare en zeer grote beloften begiftigd,
wij krijgen deel aan de goddelijke natuur, en zijn ontkomen aan het verderf, dat
door de begeerte in de wereld heerst. Oefenen is zo belangrijk, de school van
zelfverloochening en kruis, brengt ons het leven van Jezus in ons, tot volle bloei.
2 Petrus 1:3
Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht
strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn
heerlijkheid en macht;
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Psalm 32:6
Daarom bidde iedere vrome tot U ten tijde dat Gij U laat vinden;
zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren zullen die hem niet bereiken.
Belijden van zonde is en blijft een noodzaak om een begin te maken met
veranderingen doorvoeren, die zullen bewerken dat de zonde, omdat hij in het
licht is gebracht, geen macht meer heeft. Gods woord is zeer duidelijk, de zonde
wordt bedekt en de ongerechtigheid wordt niet toegerekend, het brengt de vrede
met God, en een zich veilig voelen, door weer één te zijn met Hem. Wil je niet
inzien dat er zonde is, en zwijg je ten opzichte van God, dan is er ach en wee in
je binnenste, dan is er droogte in je gebeente en merg, want Gods hand drukt
zwaar. Wat een opluchting als God zijn levend water weer kan geven, zijn raad
en onderwijs, zodat Hij kan zeggen, laat trots niet je zegsman zijn, kom bij Mij.
1 Johannes 1:9
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig,
om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een
leugenaar en zijn woord is in ons niet, als iemand gezondigd heeft, wij hebben
een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. Hij is een
verzoening voor onze zonden, voor allen die Hem zullen aanroepen. Heersen
over zonden is alleen mogelijk door in Hem te blijven die alles voor ons heeft
volbracht. Gods wil doen, zijn geboden die niet zwaar zijn, maken dat wij de
rechte weg blijven bewandelen. Waarheid en licht, liefde en trouw, kenmerken
van Gods geboden, wie Gods woord omarmt, wandelt zoals Jezus wandelde.
Jakobus 5:16a
Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander,
opdat gij genezing ontvangt.
Als er erkentenis van waarheid is gekomen, wat betreft onze zondige natuur, is
één van Gods wapenen om ze in het licht te brengen, en er met elkaar over te
praten. De aanklager maakt alleen gebruik van dat wat je niet wil belijden uit
schaamte of angst, durf je je zwakheden open en ontbloot te vertellen, dan is het
samen sterk zijn door gebed je deel. In het belijden met wijzen naar de ander ligt
op geen enkele wijze Gods heil, eigen verantwoording nemen in waar jezelf in
gebreke bent gebleven, brengt Gods mogelijkheid van verandering op gang.
Belijden en nalaten, met als geschenk volkomen heel worden, wie wil dit niet!
Spreuken 3:7-8
Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad;
het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.
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Matteüs 7:29
want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden.
Jezus, volkomen in het gezag van zijn Vader, bekleed met kracht en sterkte, de
Geest van wijsheid en verstand rust op Hem, in kennis en vreze des Heren niet te
evenaren. Geen wonder dat de woorden die Hij sprak zo volkomen anders waren
dan die der schriftgeleerden, Hij kwam om de Vader te dienen, alleen Gods eer
werd gezocht. De letter van de wet in vele ombuigingen werd aan de kaak
gesteld, ingaande tegen alle manieren van leren, bracht Hij de boosheid van hun
denken aan het licht. Hij kwam van boven, zij waren van de aarde, Hij wilde dat
mensen zijn Vader leerden kennen, zij waren uit op eigen eer en aanzien, Hij
bracht hun het eeuwige leven, zij maakten hun bekeerlingen tot kinderen des hel.
Matteüs 23:13
Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit
het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet
binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen.
Als je leraar bent en verkeerde dingen leert, richt je grote schade aan, gebrek aan
kennis wie God is, maakt een mens onbekwaam om een ander te onderrichten.
Bijbels gezien, is God altijd heel duidelijk geweest, het horen naar zijn stem en
doen wat Hij zegt, maakt Hem tot God, en ons tot zijn volk, die Hij zegent.
Overgave aanbieden om te leren van Hem door de Geest wie Hij is, maakt ons
tot gezegenden des Vaders, naar leringen van mensen luisteren, die God niet
kennen, brengt ons niet in Gods Koninkrijk, maar op een heel andere plaats.
2 Korintiërs 3:5-6
Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als óns werk in rekening te brengen,
maar onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft
om dienaren te zijn van een nieuw verbond, niet der letter, maar des Geestes,
want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
Aanzien en hoog zijn voor mensen is een gruwel voor God, alleen Hij is de
enige en waarachtige God, en Christus is onze Leidsman. Wij allen zijn broeders
en zusters in Jezus, en aan elkaar gelijk, er is geen verschil voor God, ook niet
als je door Hem bekwaam gemaakt bent en in zijn dienst als leraar bent
gekomen. Het dienen kenmerkt zich in een volkomen afhankelijkheid van de
Geest, zodat er niets te roemen is, over eigen kunnen. Gods gezag wordt alleen
gegeven aan mensen die Hem in alles eren, omdat Hij, in Jezus ons bekwaamt,
de woorden vanuit de Geest zijn krachtig en leven brengend voor wie gelooft.
Johannes 7:16b
Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft;
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Psalm 116:1-2
Ik heb de HERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smekingen. Want Hij
heeft zijn oor tot mij geneigd, daarom zal ik mijn leven lang (tot Hem) roepen.
Genadig is de Here en rechtvaardig, onze God is een ontfermer, de Here bewaart
de eenvoudigen, Hij bewijst sterkte in hun zwakheid. Hij heeft mij gered uit de
dood, vreugde gegeven in plaats van verdriet, ik mag wandelen voor zijn
aangezicht, in het land der levenden. Mijn geloof heeft door verdrukking heen,
veroorzaakt door mensen, stand gehouden, wetende hoe leugenachtig zij waren.
Hoe zal ik de Here vergelden al zijn weldaden jegens mij, de mij toebedeelde
beker der verlossing zal ik opheffen, ik zal zijn naam aanroepen in het midden
der gemeente. Mijn geloften zal ik de Here betalen, mijn leven behoort Hem toe,
Hij heeft mijn banden losgemaakt, Hem mag ik dienen als zijn knecht, lofoffers
wil ik voor eeuwig brengen in Uw huis, o God, rots van mijn heil. Halleluja.
Lucas 1:52
Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd,
Hij heeft hoogmoedigen door de overleggingen van hun hart het nakijken
gegeven, hongerigen heeft hij met goederen vervuld, en rijken heeft Hij ledig
weggezonden. Hij is het die het onaanzienlijke verkiest boven hen die van
zichzelf denken dat zij iets zijn, Gods genade wordt gegeven aan nederigen van
hart, aan ootmoedigen, aan hen die Hem vrezen. Zalig de armen van geest, want
hunner is het Koninkrijk der hemelen, zij voelen zich niet te groot om hulp te
vragen, zij weten dat God hen nabij is om zijn rijkdom en verlossing te geven.
Psalm 27:3
Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet;
al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.
Almachtig is Hij, voor wie zou ik vrezen, Hij is mijn licht en mijn heil, mijns
levensveste, voor wie zou ik bang moeten zijn. Boosdoeners mijn tegenstanders
en vijanden, dachten mij te kunnen vermorzelen, maar door hun valkuil zijn zij
zelf gestruikeld en gevallen. Mijn verlangen om van Hem te zijn heeft de Here
omgezet in kracht en in machtige verhoringen, Hij is het die mij verbergt in het
verborgene van zijn tent, Hij is het die mij hoog op een rots plaatst. Mijn hoofd
heft zich op boven mijn vijanden rondom mij, Hij is mijn eer en mijn toevlucht.
2 Korintiërs 12:9b-10
Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van
Christus over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden,
smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus,
want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
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Psalm 68:36
Geducht zijt Gij, o God, uit uw heiligdom; Hij, Israëls God,
verleent sterkte en volheid van kracht aan zijn volk. Geprezen zij God!
Hem, die door de aloude hemel der hemelen rijdt. Hoor, Hij laat zijn machtige
stem weerklinken! Gods wagens zijn tweemaal tienduizend, duizenden bij
duizenden, geeft hemelingen, geeft Gode heerlijkheid en sterkte, brengt Hem
jubelzang over overwonnen vijanden. Als Hij zijn stem doet horen, vluchten de
legerscharen, de stem des Heren klieft vuurvlammen, vuur gaat voor zijn
aangezicht uit, het zet zijn tegenstanders rondom in vlam. Hij, onze God is een
machtige God, psalmzingt zijn heilige naam, baant de weg voor Hem die door
de vlakten rijdt, Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Geprezen zij
de Here, dag aan dag draagt Hij ons, die God is ons heil, voor eeuwig en eeuwig.
Efeziërs 4:8
Daarom heet het: opgevaren naar den hoge
voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen.
Hij is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen, Hij is
het die de dood heeft overwonnen, Hij is het die alle vijanden heeft verslagen,
Hij is het die de weg naar de Vader volkomen vrij heeft gemaakt. Het is aan ons
de gemeente, aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de
veelkleurige wijsheid van God bekend te maken, naar zijn eeuwig voornemen,
dat Hij in Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd, in wie wij de
vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem.
Wij mogen als Gods volk delen in de overwinning van Christus, machtig zijn de
gaven door de Geest geschonken, om te zijn tot glorie van zijn heilige naam.
Openbaring 5:13
En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde
en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen:
Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer
en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.
Aanbidding voor eeuwig, lofprijs aan onze God en aan zijn Zoon, zijn naam is
hoog verheven boven alle naam, in die naam zijn wij behouden, in die naam
mogen wij ons beroemen, want Hij is onze Heer. Machtig zijn al zijn daden, Hij
laat zijn machtswoord klinken, in harten die naar Hem opzien, zij zijn het die
zijn woord verkondigen en proclameren, dat Jezus Christus is Heer in Majesteit.
Jesaja 53:12a
Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de
buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood,
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2 Tessalonicenzen 3:5
De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus.
Wij zijn als kinderen van God zeer bevoorrecht, wij worden met Gods trouw
bekleed, Hij is het die ons sterkt en bewaart voor de boze. De God nu der
volharding en vertroosting, geeft aan ons van hetzelfde gevoelen te zijn naar het
voorbeeld van Christus Jezus, opdat wij eendrachtig uit één mond de God en
Vader van onze Here Jezus Christus mogen verheerlijken. Wij hebben
onnoemelijke rijkdom ontvangen, uit onszelf zouden wij al spoedig bij
moeilijkheden het bijltje erbij neergooien. Dat er een bewustzijn moet komen
van het werk van God in ons, is, om niet de denkfout te maken dat wij in staat
zijn iets als óns werk in rekening te brengen. Het ondergaan van lijden ter wille
van de naam van Jezus, brengt ons onherroepelijk in Gods heerlijkheid.
1 Korintiërs 12:6
en er is verscheidenheid in werkingen,
maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.
Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest, er is
verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here, aan een ieder van
ons wordt de openbaring van de Geest gegeven. Gereedschap die onze handen
vult om God te dienen, Hem te leren kennen zoals Hij werkelijk is, elke dag
weer van Hem leren, zodat wij het evenbeeld kunnen worden van zijn Zoon.
Overgave en onderwerping aan Hem is het geestelijke offer die Hij aan elk van
zijn kinderen vraagt, alleen dan komen wij in de kracht en de sterkte van zijn
macht. Je lichaam stellen tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer, maakt
de eredienst in je binnenste volmaakt, dan kun je zijn wil doen, het goede,
welgevallige en volkomene, die voortkomt uit de vernieuwing van je denken.
Filippenzen 2:13
want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen
als het werken in u werkt.
Met de ware vreze des Heren je behoudenis bewerken, is wel degelijk de
opdracht die God ons geeft, Hem meer vrezen dan wie dan ook, ligt hieraan ten
grondslag. Het woord des levens vasthouden, maakt dat wij schijnen als
lichtende sterren in de wereld, wij zijn anders omdat wij Christus hebben leren
kennen. Volharden, vasthouden, streven en jagen, onze inzet, die God zegent
door er kracht aan te verlenen, zijn woord in ons is tot werkelijkheid gebracht.
Matteüs 10:22
En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil;
maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
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Spreuken 3:33
De vloek des HEREN is in het huis des goddelozen,
maar de woning der rechtvaardigen zegent Hij.
Scheiding tussen duisternis en licht, geen zegen voor degenen die met God geen
rekening willen houden, maar zegen voor de oprechten van hart. Is er voor een
mens groter verschil te bedenken, of God is met je, of Hij is tegen je, voor de
rechtvaardigen is er vreugdevolle verwachting, voor de goddelozen gaat zelfs de
hoop teniet. Kenmerken van vloek en zegen liggen in wel of geen vrede kennen,
vrede met en van God, of altijd rusteloos, de goddelozen kennen geen vrede. Zij
zijn op zoek, maar vinden niets, alles wordt nagestreefd, maar niets is blijvend,
leegheid en uitzichtloosheid, geen rustplaats, geen volheid, geen zegen. Wat is
het toch een voorrecht om bij de gezegenden van de Vader te behoren, omdat wij
Christus hebben aangenomen als Verlosser en Heer, in Hem is alle volheid.
Judas - 4
Want er zijn zekere mensen binnengeslopen – reeds lang tevoren
tot dit oordeel opgeschreven – goddelozen,
die de genade van onze God in losbandigheid veranderen
en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen.
Binnensluipen is al kenmerkend genoeg voor de duisternis, hoe belangrijk is het
dat er beoordeeld wordt, dat er ontmaskerd en in het licht gebracht wordt. Wat
een verderf brengen deze mensen mee, aan hun vrucht zijn zij te herkennen, zij
zijn de morrenden, mokkend om hun lot. Zij wandelen naar hun begeerte, hun
mond spreekt hoogdravend, als zij om des voordeels wil de mensen in hun
gezicht vleien. Zij spreken harde taal, hebben een grote mond tegen God,
verloochenen Jezus en proberen anderen daarin mee te trekken, geen wonder dat
God tegen hen is, Hij haat goddeloosheid, en zijn toorn is blijvend op hen.
Psalm 7:10
Laat de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig
Gij de rechtvaardige, Gij, die hart en nieren toetst, rechtvaardige God.
Boosheid, slechte daden, zij zijn met ongerechtigheid bevrucht en zwanger van
onheil en baren leugen, zij graven een kuil, maar vallen er zelf in. Wat is Gods
genade groot voor degene die Hem willen dienen, die goed willen doen, ook aan
vijanden, Hij in en met ons, heft ons boven alles uit. Hij verlost de oprechten
van hart, Hij is een schild rondom ons, maar de goddelozen, zij zullen vergaan.
Jesaja 57:20
Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept,
dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.
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Psalm 71:14-15
Maar ik zal bestendig hopen en al uw lof vermeerderen;
mijn mond zal uw gerechtigheid vertellen, de ganse dag uw heil,
want ik weet de maat daarvan niet.
Ik zal de machtige daden des Heren HEREN verkondigen, uw gerechtigheid
vermelden, de uwe alleen. Gij, o God, hebt mij onderwezen van mijn jeugd aan,
tot nu toe verkondig ik uw wonderen. Uw grote daden wil ik blijven
verkondigen aan een ieder die komt, vertellen over uw macht en sterkte, want
Gij hebt grote dingen volbracht, o God, wie is aan U gelijk. Gij hebt mij vele
rampen en benauwdheden doen zien, uit alle heeft U mij gered, uit de dood heeft
U Uw leven in mij gelegd, het sterven was mijn winst. Gij zult uw beeltenis in
mij steeds meer vermeerderen, bij mij blijven en mij troosten, mijn stem zal uw
getrouwheid bezingen, ja, psalmzingen, mijn lippen zullen jubelen, mijn tong zal
de ganse dag van uw gerechtigheid gewagen, want Gij hebt mijn ziel verlost.
Jesaja 51:11
De vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met gejubel in Sion
komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd wezen, blijdschap en vreugde
zullen zij verwerven, kommer en gezucht zullen wegvluchten.
In Jezus hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de
overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft
bewezen in alle wijsheid en verstand. Vrijgekochten door zijn kostbaar bloed,
niet meer van de wereld, maar wel in die wereld, verworpen door mensen, maar
kostbaar in het oog van God. De naam van Jezus dragen, Hem volgen, maakt de
vijandschap van mensen die tegen jou zijn compleet. Allen die in Christus Jezus
godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden, in die vervolgingen, is het de
Here die redding brengt en troostend kracht geeft. Het is en blijft een eer als
mensen ter wille van Jezus naam, ons smaden en liegende kwaad spreken, ja,
zelfs tot vreugde en blijdschap, want het loon zal groot zijn in de hemelen.
Johannes 16:33
Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt
gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
Hem kennen, Hem belijden als de enige waarachtige Verlosser, Hij is het die
machtig is in onze zwakheid, dwars door het vuur van beproeving onze sterkte.
Hij is het die ons de vrede geeft, die alle verstand te boven gaat, Hij is onze rust,
onze vaste rots, onze beschutting, onze machtige Overwinnaar en Vredevorst.
1 Petrus 4:14a
Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig,
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Hebreeën 10:23
Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden,
want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.
Wij bezitten volle vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed
van Jezus, een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons ingewijd heeft. Hij heeft
die nieuwe weg bekend gemaakt aan de zijnen, door onze zonden in zijn lichaam
op Zich te nemen, en daarmee de weg vrij te maken. Want het voorhangsel die
alleen toegankelijk was voor de aardse hogepriester, is niet meer, wij hebben een
eeuwige hogepriester over het huis Gods, waardoor wij mogen toetreden met
een waarachtig hart. Vol van zekerheid des geloofs, met een hart die gereinigd is
door Jezus bloed, van zonde vrijgesproken, omdat ons lichaam zuiver en rein is
verklaard, mogen wij met vrijmoedigheid komen tot de troon der genade. Daar
ontvangen wij barmhartigheid en genade, daar laat God zien dat Hij Zich aan
zijn beloften houdt, de verzoening is voor eeuwig tot stand gebracht in Jezus.
1 Johannes 2:23
Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.
Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.
Onlosmakelijk is onze Here Jezus de enige weg om tot de Vader te komen, het
blijven in Hem door de Geest, is een eerste vereiste om vrijmoedig te blijven
belijden dat Hij onze Heer is. Wij zullen geen van allen beschaamd staan als wij
volharden tot het einde, de belijdenis van onze lippen, zijn voor onze God en
Vader offers, die wij uit liefde voor Hem brengen. Christus onder u, de hoop der
heerlijkheid, Hem willen wij bekend maken, zijn naam in ons uitdragen,
getuigen zijn in woord en daad, wij willen anders zijn omdat wij Hem hebben
leren kennen. Altijd bereid tot verantwoording aan al wie ons rekenschap vraagt
van de hoop, die in ons is, met een goed geweten, ook al spreekt men kwaad
over ons, wij in staat zullen zijn met zachtmoedigheid het tegendeel te bewijzen.
Johannes 14:20
Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u.
In Jezus worden wij gezegend, in Jezus worden wij bemind, de Vader zelf heeft
ons lief, in de Geliefde zijn wij Gods geliefden, voor eeuwig. Wij zijn in Jezus
uitverkoren van vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en
onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren
bestemd als zonen van Hem te worden, door Jezus Christus, tot lof van de
heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.
Johannes 16:27a
want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt,
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Romeinen 15:4
Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven,
opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften
de hoop zouden vasthouden.
De smaadwoorden van hen, die U smaden, kwamen op Mij neder, een aanhaling
van de Schrift, Christus heeft Zichzelf niet behaagd, Hij heeft de tegenspraak
van de zondaren tegen Zich verdragen. Volharding is het willens en wetens
ondergaan van het door God gegeven leven in Christus Jezus, met alle gevolgen
van dien. Verdragen is een opdracht die in Gods liefde en kracht volkomen door
zal werken en zal als vrucht tot verheerlijking van onze hemelse Vader zijn.
Troost is je deel, God geeft volharding en troost in alle omstandigheden,
loutering en heiliging maakt een kind van God sterk en krachtig in de Heer.
Daniël 12:10
Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen
zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zullen het verstaan,
maar de verstandigen zullen het verstaan.
Je laten reinigen, zuiveren en louteren, is een keuze die gemaakt wordt dwars
tegen je vlees in, de pijn van Gods louterend vuur ondergaan is alleen mogelijk
in onderwerping aan God. Immers Gods kracht openbaart zich eerst ten volle in
zwakheid, alle zwakheden, smaadheden, benauwenissen ter wille van Christus,
zijn waard om in te roemen, want als wij zwak zijn, dan zijn wij machtig.
Christus is de kracht Gods en de wijsheid Gods, als wij aan Hem deel hebben,
hebben wij deel aan zijn lijden en aan zijn verheerlijking. Het verstaan van zijn
woord, het verstaan van Gods stem is alleen voor degene die gehoorzaam in
Christus voetstappen wil gaan, daar zijn wij voor geroepen en gerechtvaardigd.
2 Tessalonicenzen 2:16-17
En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad
en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft,
trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord.
Hij is de God aller vertroosting, Hij zal al onze tranen afwissen, in eeuwigheid
mogen wij bij Hem wonen, er zal geen rouw, geklaag of moeite meer zijn, want
de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Wat zal het heerlijk zijn om te zien, dat de
lichte last der verdrukking van een ogenblik, een alles te boven gaand eeuwig
gewicht van heerlijkheid heeft gebracht. Wij verliezen de moed niet, omdat wij
weten dat wij gesterkt door de Geest, zien op Jezus, die alles heeft volbracht.
Romeinen 12:12
Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed
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Jesaja 54:17
Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die
zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen.
Dit is het deel van de knechten des HEREN en hun recht van Mijnentwege,
luidt het woord des HEREN.
Valt men heftig aan, dan gaat dat van Mij niet uit; wie u aanvalt zal over u
vallen. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen, God is het die rechtvaardigt;
wie zal veroordelen? Als God vóór ons is wie zal tegen ons zijn, Hij is het die in
Jezus, alle dingen doet medewerken ten goede, omdat wij van Hem houden. Het
is onomstotelijk bewezen dat God van zijn kinderen houdt, in zijn liefde heeft
Hij ons gezocht, Hij heeft ons van tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het
beeld zijns Zoons. De vijand zit niet stil, aangevallen worden in het onzichtbare,
en zichtbare is het deel van ieder kind van God, het is Christus Jezus die voor
ons pleit, Hij is onze borg van overwinning. Wie zal ooit in staat zijn ons te
kunnen scheiden van de liefde van Christus, is het verdrukking of benauwdheid,
vervolging, gevaar? Niets en niemand, in Hem zijn wij meer dan overwinnaars.
Handelingen 9:4b-5
Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?
En hij zeide: Wie zijt Gij, Here? En Hij zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt.
Saulus, dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren, op weg om
nog veel meer gevangen te nemen, wordt geroepen als uitverkoren werktuig om
Jezus naam te brengen voor heidenen en koningen en voor de kinderen Israëls.
Het is Jezus die zegt: Je bent Mij aan het vervolgen, als je aan Gods kinderen
komt, kom je aan Mij, niemand komt langs Hem in de verdediging voor ons.
Saul krijgt te horen dat Hij veel lijden moet ter wille van Jezus naam, het
ingrijpen van God brengt een totale ommekeer teweeg in het leven van Saulus,
later Paulus. In plaats van straf over zijn misdaden, is hij de meest toegewijde
dienstknecht geworden, om mensen tot Jezus te brengen en voor Hem te lijden.
Johannes 15:18
Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.
Indien wij van de wereld waren, zou de wereld ons liefhebben, maar omdat wij
van de wereld niet zijn, haat de wereld ons. Deel hebben aan Jezus lijden, is deel
hebben aan zijn verheerlijking, de uitkomst van Gods plan in ons leven maakt
ons tot geheiligde kinderen Gods, die weten dat Hij het laatste woord heeft.
Johannes 16:33b
In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld
overwonnen.
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Spreuken 23:17-18
Uw hart zij niet naijverig op de zondaren,
maar beijvere zich voortdurend de HERE te vrezen;
waarlijk, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.
Het is zo makkelijk gebeurd, willen zijn als, of willen hebben wat zondaren
hebben, verworven vrijheid van mensen die geen rekening met God willen
houden, kan soms heel aantrekkelijk zijn. Doen waar je zelf zin in hebt, alles
zeggen wat in je opkomt, over alles en iedereen kletsen en vooral jezelf veel
beter vinden dan de ander. Spotters zitten graag eersterangs, om als toeschouwer
flink van leer te trekken over de domme mensen die wel de Here vrezen, zij
wanen zich heer en meester over alles en hebben overal lak aan. Hoe belangrijk
is dan het bedenken wat het een mens brengt die zulke dingen nastreeft, geen
heilvolle toekomst, geen zegen voor de dag van vandaag, geen God met ons.
Jesaja 64:7
Er was niemand die uw naam aanriep, die zich beijverde om aan U
vast te houden. Want Gij hebt uw aangezicht voor ons verborgen
en ons aan de macht onzer ongerechtigheden prijsgegeven.
God is zeer te vrezen, als wij geen rekening met Hem willen houden, is daar
loon naar werken, de vergelding gaat voor Hem uit. Wij hebben het vermogen
om Hem aan te roepen, Hem te zoeken en dicht bij Hem te blijven. Je beijveren
om Hem te willen behagen, maakt dat God je houvast is in alles wat je doet, Hij
de vaste rots van je behoud. Hij komt hem tegemoet, die met vreugde
gerechtigheid doet, hun die op uw wegen aan U denken, hoe anders is dan de
uitkomst. Gods beloften zijn groot voor degene die Hem willen dienen, er is
geen God buiten Hem, die optreedt ten behoeve van wie op Hem wacht. Wat
geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is
opgekomen, heeft God in zijn liefde bereid voor degene die van Hem houden.
Matteüs 6:24a
Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere
liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten;
Meedoen met zondaren, is meedoen met het kwade, vele zijn de smarten van
hen die dingen naar de gunst van een andere (god). Je hebt of God lief, of de
wereld, er is geen tussenweg, je hecht je aan God, of aan wereldse normen.
Beide hebben in zich om het tegenovergestelde resultaat te hebben, Gods liefde
en haat der wereld, gehecht aan God door Jezus, en minachting is ons deel.
Romeinen 12:9b
Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.
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1 Korintiërs 13:4-5
De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig,
de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel,
zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.
Naar de mens gesproken onmogelijk, maar alles is mogelijk voor degene die
gelooft, wij kunnen alles door Hem die ons kracht geeft. Veel oefenen is de
voorwaarde om in die liefde te blijven, jezelf verloochenen is voorwaarde
nummer één, er moet een verschuiving plaats vinden van aards naar hemels.
Veel leren verdragen maakt lankmoedig, barmhartigheid kweekt
goedertierenheid, inzicht in eigen afgunst rekent af met liefdeloosheid. Over
jezelf opscheppen, verwaand denken dat je meer bent dan de ander, het staat
lijnrecht tegenover Gods genadevolle liefde. Rekening houden met de ander,
voorkomt gekwetste gevoelens, jezelf zoeken maakt je volkomen liefdeloos.
Verbittering komt meestal voort uit teleurstelling in mensen of in God, en maakt
je meestal tot een verwarring stichter, kwaad spreken hoort daarbij. Het kwade
niet toerekenen, is de heerlijke uitkomst van begrip over wat genade betekent.
1 Petrus 2:1-3
Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle
kwaadsprekerij, en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke,
onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid,
indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is.
Afleggen of wegdoen, verlangen naar vernieuwing, het is en blijft onze inzet om
deel te krijgen aan de goddelijke natuur. Is er geen activiteit, geen streven naar,
dan blijft alles bij het oude, en vermogens aanwas blijft dan uit. Wij zijn met
kostbare en zeer grote beloften begiftigd, deel krijgen aan Gods natuur, heeft
alles met de vrucht van de Geest te maken. Wereldse begeerten brengen verderf,
maar als wij ijverig zijn in het verwachten van vernieuwing in denken en zijn,
zal Gods Geest het eeuwige leven in ons zichtbaar maken, tot eer van God.
Galaten 5:22
Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Deel hebben aan Jezus, is deel hebben aan zijn karakter, het is een alles te boven
gaand voorrecht om beelddrager te kunnen worden van Gods Zoon. Jezus is een
en al liefde, wij, zijn nakomelingen, mogen in die liefde wandelen voor altijd.
Johannes 15:9
Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad;
blijft in mijn liefde.

181
Jesaja 65:18
Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep,
want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap.
Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die
Mij niet zochten, Hij zeide tot een volk die zijn naam niet aanriep: Hier ben Ik,
hier ben Ik. Hij strekte zijn armen uitnodigend uit om te komen, naar een
opstandig volk, die met eigen dingen bezig was. Gods liefde voor vriend en
vijand is hier beschreven, ook al gingen ze andere goden achterna, Hij bleef
roepen kom bij Mij. Degene die kwamen werden in barmhartigheid knechten
genoemd, maar degene die niet kwamen kregen het loon van hun eigen verderf.
Horen naar zijn roepstem brengt nog steeds grote verheugenis, niet horen brengt
groot hartenleed en gejammer, maar zijn knechten worden gezegend door de
God der waarheid. Aan vroegere benauwdheden wordt niet meer gedacht, het is
voor God bedekt, in Christus is de nieuwe schepping, het oude is voorbijgegaan.
Romeinen 5:10
Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood
zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden,
doordat Hij leeft;
God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog
zondaren waren, voor ons gestorven is. Ook voor ons is en blijft het belangrijk
om te bedenken dat wij van nature niets van God willen weten. Maar toch heeft
Hij ons geroepen, ook naar ons heeft Hij zijn armen uitgespreid, en in grote
barmhartigheid heeft Hij ons aangenomen en noemt ons zijn dienstknechten. Het
is een voorrecht om Hem met eenparige schouder te mogen dienen, in zijn
wijngaard op te mogen bloeien, om Hem aldaar groot te maken als verlosten des
Heren. Vruchtdragers ter ere van God de Vader, omdat wij de verzoening hebben
ontvangen, en in Jezus zijn behouden van de toorn over onze zonden.
Kolossenzen 1:21-22
Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze
werken, heeft Hij thans weder verzoend, in het lichaam zijns vlezes, door de
dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te stellen,
God heeft ons geroepen, ons gerechtvaardigd, en in Christus ook verheerlijkt,
uitverkorenen Gods, om te laten zien dat Gods barmhartigheden elke morgen
weer nieuw zijn. De vreugde is niet te benoemen, wij mogen vrij bij Hem
binnenkomen, omdat wij genodigden zijn om voor eeuwig bij Hem te wonen.
Openbaring 21:5a
En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.
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Spreuken 24:17-18
Als uw vijand valt, verheug u dan niet; als hij struikelt, jubele uw hart niet,
opdat de HERE het niet zie en het Hem mishage,
zodat Hij zijn toorn van hem zou afwenden.
Aan Gods gerechtigheid valt niet te tornen, Hij is het die als hemelse Rechter
gericht houdt over mensenkinderen, op zijn tijd en op zijn wijze. Wij mogen
nooit en te nimmer voor eigen rechter spelen, ook al gaat de ander nog zo de
fout in, wij krijgen van God de opdracht om te vergeven en om goed te doen.
Het kwaad wordt alleen overwonnen door het goede te doen, dan sta je ook in
Gods wil, die bestaat uit het goede, volkomene en welgevallige. Een vijand die
honger heeft, geef je te eten, heeft hij dorst, dan geef je hem drinken, dan stapel
je vurige kolen op zijn hoofd, liefde voor haat, maakt de vijand dikwijls
beschaamd. Geen wonder dat God geen gejuich wil horen als de vijand valt, dan
is je hart niet gericht op het goede, maar ben je alsnog bezig met het kwade.
Romeinen 12:19
Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat
geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.
Vergeldt niemand kwaad met kwaad, hebt het goede voor met alle mensen, en
voor zover het van ons afhangt, ook vrede met alle mensen. Geen geringe
opdracht, maar een school van oefenen en jezelf verloochenen, Gods woord in
ons maakt dat zijn liefdeseis in alles moet doorwerken, of je nu met een vriend
of met een vijand te maken hebt, het mag niets uitmaken. Hij heeft ons geen
geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en
bezonnenheid, dit stelt ons in staat om steeds in Gods liefde te blijven. Plaats
maken voor Gods gerechtigheid, geeft ons alle vrijheid om lief te hebben.
Matteüs 5:44-45a
Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen,
opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is;
Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is, Hij laat de zon
opgaan en laat het regenen over bozen en goeden, rechtvaardigen en
onrechtvaardigen. Vanuit onszelf hebben wij totaal niet het vermogen om zonder
meer te kunnen liefhebben als iemand ons pijn heeft gedaan, de gevoelens
wijzen een totaal andere kant op. Zouden wij daar aan toegeven, dan is de wraak
snel aan het woord, de haat is omlijst met lelijkheid, en wij vallen door de mand
in onvermogen om te zijn als Jezus, ons voorbeeld in alles.
Kolossenzen 3:14
En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.
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1 Korintiërs 2:11
Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen
geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.
Wij mensen zijn van nature erg geneigd om te denken dat wij aan iemand
kunnen zien, wat hij of zij denkt, om daar vervolgens op te reageren met alle
gevolgen van dien. Uitdrukkingen op gezichten zijn niet altijd hetzelfde als wat
er van binnen gaande is, wij kunnen en mogen die grens niet overgaan, het is
van die mens, en van God. De Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten
Gods, niemand weet wat in God is, dan de Geest Gods. Openbaring is aan ons
gegeven, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is.
Hoe iemand zonder de Geest ooit denkt God te kennen, vergist zich deerlijk, wij
hebben Hem in alles nodig, Hij maakt het woord van God levend in ons. Als wij
ons laten leiden door de heilige Geest, geeft Hij wijsheid en inzicht, in de
omgang met elkaar, niet in vertrouwen op eigen inzicht, maar op die van God.
Job 32:8
Voorwaar, het is de geest in de stervelingen en de adem des Almachtigen,
die hun inzicht geeft.
Niet de bejaarden hebben de wijsheid, en niet de ouden verstaan wat recht is,
Elihu heeft gewacht tot de vrienden van Job geen woorden meer hadden, om Job
te weerleggen. Hij heeft geluisterd naar de woorden van Job en zijn drie
vrienden, zij hebben niet recht over God gesproken, maar uit zichzelf met
prachtige redenaties elkaar te woord gestaan. Deze jongeman is zich zeer bewust
van het feit dat Hij spreekt vanuit de Geest Gods, hij legt uit dat niemand tegen
God op kan, en dat God Zich niet verantwoordt tegenover een mens. Waar Job
doorheen moest gaan, heeft uiteindelijk aan het licht gebracht, dat hij zonder
inzicht dingen verkondigde, slechts van horen zeggen, kende hij God, door
overgave is hij tot erkentenis der waarheid gekomen, en ziet hij God zoals Hij is.
Romeinen 8:8
zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.
Het is onmogelijk God te behagen zonder de Geest, Hem leren kennen kan
alleen maar door aanneming van zijn Zoon Jezus, als Verlosser en Heer. De
geest die Hij ons heeft gegeven, begeert Hij met jaloersheid, het is van Hem en
niet van ons, dit is de plaats waar de diepten Gods bekend worden gemaakt.
Alleen degene die blijven putten uit Gods wijsheid en liefde, verstaan het
geestelijke, de mens die put uit zijn vlees zal het geestelijke nooit verstaan.
Spreuken 3:5
Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.
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Jesaja 65:17
Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat
vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.
Wat een heerlijke belofte, als de eerste hemel en de eerste aarde voorbijgegaan
zijn, zal de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalen uit de hemel, van God,
getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. Wij zullen ons verblijden en
juichen voor eeuwig, want God schept Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot
blijdschap. Want God zelf is bij hen, en Hij zal alle tranen van hun ogen
afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite
zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Nu al mogen wij deel
hebben aan Gods vernieuwende kracht, omdat wij geloven in zijn Zoon, want
Hij maakt alle dingen nieuw. Een voorproefje van de oneindige liefde van God,
alles wat is geweest zal niet meer bestaan, het is voorgoed verdwenen in Hem.
Micha 7:19
Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden
vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.
Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren
zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Gods barmhartigheden
houden niet op, zij zijn elke morgen nieuw, Gods trouw is groot, zonder dat was
er geen enkele hoop op herstel of vernieuwing. In Jezus kan aanklacht niet
bestaan, veroordeling van eigen hart, moet gebracht worden onder zijn
heerschappij, want God is meerder dan ons hart. Als ons hart ons niet
veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en mogen wij vrij tot
Hem gaan. Als wij ook maar iets van Gods wezen begrijpen, zouden wij het niet
meer durven wagen om te denken dat Hij ons afwijst als wij tot Hem komen.
2 Korintiërs 5:17
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping;
het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
Onze oude mens is medegekruisigd, opdat wij niet langer slaven der zonde
zouden zijn, want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. De hoop die
wij hebben als kinderen van God is onvoorstelbaar, alles maar dan ook alles zal
niet meer worden herdacht als tegen ons. Zo is er dan geen veroordeling voor
hen, die in Christus Jezus zijn, de wet van de Geest des levens heeft ons
vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods, wat een heerlijke toekomst!
2 Petrus 3:13
Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid woont.
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Romeinen 16:19
Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden.
Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede,
maar ook onbesmet van het kwade.
Gehoorzaamheid des geloofs, het gevolg van het horen naar het woord en
geloven dat God zijn eniggeboren Zoon, uit liefde voor de wereld heeft gegeven,
opdat we niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Er bij blijven en niet de
gevonden schat laten roven is een oorzaak van veel strijd, vanaf het begin zijn er
stemmen die proberen om ons op andere gedachten te brengen. Het is aan ons
om de goede strijd des geloofs te voeren, en te jagen naar gerechtigheid,
godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Het kwade te
ontvluchten in al zijn vormen, hoort bij die strijd, het kwade wil heersen als een
koning, waar wij niet naar moeten luisteren. Ongehoorzaam worden naar het
kwade is iets wat wij moeten leren, vast staat dat God ons kracht geeft en ons
hart bewerkt om te leren van Hem, dat in Christus ons wijsheid wordt gegeven.
Lucas 6:45
Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een
slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort.
Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.
Boom en vrucht, goede en slechte vrucht, voortkomend uit wat in de mens is,
aan ons wordt gevraagd om te onderscheiden, is de vrucht niet goed, dan is ook
de boom niet waard om naar te luisteren. Gods woord is overduidelijk, wij, zijn
kinderen, hebben de opdracht om goed op te letten waar wij ons oor te luisteren
leggen. Jezelf onbesmet bewaren komt op onze inzet aan, geen deel hebben aan
andermans zonden, houdt in dat je samen met de Geest durft te wederstaan. Lief
willen zijn is een dooddoener, dan laat je over je heen lopen, met alle gevolgen
van dien. Nee zeggen, is stelling nemen, zodat het kwade geen schijn van kans
krijgt, lafhartig is niet uit de Geest van God, kracht, liefde en bezonnenheid wel.
2 Timoteüs 1:14
Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede,
dat u is toevertrouwd.
Wij, als geliefden, kunnen onszelf bewaren in de liefde Gods, door onszelf op te
bouwen in ons allerheiligst geloof, Gods zegen rust op hen die Hem ernstig
zoeken in het verlangen Hem welgevallig te zijn. Door de Geest zijn wij in staat
te erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
Spreuken 13:6a
Gerechtigheid bewaart de onberispelijken van wandel,
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Job 36:21
Wacht u, wend u niet tot de boosheid,
want om die reden werdt gij door ellende beproefd.
Wie is een leermeester als Hij, wie zou Hem zijn weg voorschrijven, wie durft
zeggen: Gij hebt onrecht gedaan. God is het die handelt naar zijn voornemen,
volkomen verheven in zijn kracht, Hij is groot, en wij begrijpen Hem niet. In
beproevingen zijn wij van nature geneigd om ons af te zetten tegen God, het
komt niet in ons op, dat Hij dat doet om ons sterk te maken, zodat wij tegen een
stootje kunnen. God zal er altijd op zijn gericht om dat wat onrecht in ons is,
tevoorschijn te brengen, om zo de schuilhoeken van ons hart te reinigen. Zijn
strijdkreet kondigt Hem aan, Hij ijvert in toorn tegen het onrecht, wie kan Hem
tegen houden, boosheid zal ons nooit helpen, aanvaarding en ondergaan wel.
Spreuken 3:12
Want de HERE bestraft wie Hij liefheeft,
ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft.
Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des HEREN niet en keer u niet met weerzin af
van zijn bestraffing, wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk van
het kwaad. Het is en blijft Gods woord die scheiding brengt tussen ziel en geest,
tussen leven voor jezelf, of leven voor God, onderwerping aan onze Vader om te
omarmen dat zijn liefde in tucht is te zien, voorkomt veel verzet. Een keuze
maken voor Hem en tegen jezelf is een besluit met heilzame gevolgen. Je leven
in Gods handen leggen, Hem groot maken om zijn werk in je binnenste, maakt
dat het vertrouwen, dwars door het vuur van tucht en loutering, volkomen wordt.
Psalm 66:10
Want Gij hebt ons getoetst, o God, ons gelouterd, gelijk men zilver loutert;
Na toetsing en loutering is daar de vreugde van vermogensaanwas, daar is de
dankbaarheid van erkenning dat het nodig was, om dat wat niet tot Gods eer is
kwijt te raken. Hoe belangrijk is het voor Gods kinderen, juist als je het moeilijk
hebt, om zijn weldaden te bedenken, om Hem te blijven vertrouwen, ook al snap
je er niets meer van. De uitkomst van vertrouwen is altijd weer een gezegend
leven, is er geen vertrouwen, dan worden beproevingen tot afvalligheid. Hem
liefhebben boven alles, is wat God van ons vraagt, wie zijn leven vindt, zal het
verliezen, maar wie zijn leven verliest om Jezus wil, zal het vinden voor eeuwig.
Daniël 12:10
Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen
zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan,
maar de verstandigen zullen het verstaan.
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Jesaja 40:29
Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.
Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch
moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden. Onze God is het begin en
einde van alle dingen, Hij heeft in zijn schepping laten zien hoe machtig Hij is.
Wie kan zeggen dat de sterren, zon en maan naar Hem luisteren, om ze uit te
leiden, alleen Hij die dit alles gemaakt heeft. Hij roept ze allen bij name, door de
grootheid zijner sterkte en om dat Hij geweldig van kracht is, er blijft niet één
achter. Hij kent ons bij name, Hij kent ons door en door, Hij roept ons om Hem
te volgen, zodat Hij ons kan brengen in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde.
Uit de duisternis in het licht, zodat wij kunnen schijnen als lichtende sterren in
de wereld, als kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht.
Romeinen 8:30
en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen;
en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd;
en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.
Wij zijn van vóór de grondlegging der wereld bestemd, in Christus uitverkoren,
krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil,
opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid. In liefde heeft Hij ons tevoren
bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar
het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmee
Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. Geroepen om gerechtvaardigd te
worden, zodat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Als
wij delen in het lijden van Christus Jezus, dan delen wij in zijn verheerlijking.
God heeft ons bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, zodat wij
de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, omdat elke bedekking is weggedaan.
Jesaja 43:1
Maar nu, zo zegt de HERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder,
o Israël: Vrees niet, want Ik heb u verlost,
Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.
Gods trouw in zijn voornemen om een eigen volk te formeren is oneindig, een
volk, Hem ten eigendom, om zijn grote daden te verkondigen, en Hem in alles
willen eren, omdat Hij hun God is. Als Hij verlost, kan niemand binden, dan
toont Hij Zich de bevrijder die niemand kan tegenhouden. Hij heeft ons
geschapen in Christus Jezus, zijn maaksel zijn wij, tot zijn eer en heerlijkheid.
Psalm 147:4
Hij bepaalt het getal der sterren, Hij roept ze alle bij name.
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Psalm 90:10
De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn,
tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed,
want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen, Hem vrezen is het
begin der wijsheid, Hem kennen, is verstand. Als wij onze aandacht vestigen op
verkeerde liefdes, zal er altijd moeite en leed uit voortkomen, omdat God Zich
daar niet aan verbindt. Wij zijn het maaksel van zijn hand, Hij wil ons zegenen,
en Hij wil ons het besef bij brengen dat ons zijn hier op aarde van korte duur is.
Alles doet Hij, ons ten goede, om aan ons bekend te maken, waar wij in eigen
kracht mee bezig zijn. Wat is het dan bijzonder om te zien dat zijn manier van
werken, ons brengt in de ontnuchterende waarheid dat Hij het middelpunt is en
niet wij. Eeuwigheidswaarde vergaard omdat wij Hem meer liefhebben dan ons
zelf, is hemelse wijsheid, een blijvende wijsheid, die tegenover het aardse staat.
Johannes 4:23
maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders
de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid;
want de Vader zoekt zulke aanbidders;
Aanbidden kent vele vormen, het buigen voor werk van eigen handen, is en
blijft afgoderij, soms letterlijk, soms figuurlijk in een minder gemakkelijk te
herkennen vorm. Dat wat geroemd kan worden buiten de Here om, is bij
voorbaat eigen werk, intelligentie of snel kunnen leren, is een valkuil voor
velen, want dan ligt het voor de hand, daarop te vertrouwen en niet op Gods
woord. Deze eigenschappen heeft God gegeven, en in die wetenschap zal er
geen eigen roem mogelijk zijn, want wie roemt, roeme in de Here. Het is
heerlijk scherp van geest te zijn, en in Gods Koninkrijk zeer bruikbaar, mits het
in de handen van God is gelegd, zodat Hij het bruikbaar maakt voor Hem.
1 Korintiërs 1:19
Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen,
en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen.
Wijs zijn in eigen ogen, of wijs zijn in God, een wereld van verschil, Hem
kennen, Hem welgevallig zijn, Hem vrezen omdat Hij altijd het laatste woord
heeft. Als onze moeite uitgaat naar God die ons het leven geeft, dan zijn onze
dagen ter ere van Hem, dan is er geen verloren tijd, maar Gods heilrijke tijd.
Spreuken 9:9
geef aan de wijze, en hij zal nog wijzer worden,
onderwijs de rechtvaardige, en hij zal aan inzicht winnen.
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Psalm 89:8
God is zeer ontzagwekkend in de raad der heiligen,
geducht boven allen die rondom Hem zijn.
Hij is de God der heerscharen, grootmachtig is alleen onze God, zijn trouw is
rondom Hem, niemand in de hemelen kan Hem evenaren. Hij heeft met David
een verbond gesloten, voor altoos zal ik uw nakroost bevestigen, uw troon
bouwen van geslacht tot geslacht. Zijn nakroost zal Ik voor immer doen
voortbestaan, en zijn troon als de dagen des hemels, zijn troon zal als de zon
vóór mij zijn. Van God is de hemel en ook de aarde, de wereld en haar volheid,
Hij heeft ze gegrond, Hij heeft ze geschapen, gerechtigheid en recht zijn de
grondslag van zijn troon, goedertierenheid en trouw gaan voor zijn aangezicht
heen. Welzalig het volk dat de jubelroep kent, omdat zij wandelen, Here, in het
licht van uw aanschijn, want Gij zijt de luister hunner sterkte, Hij is hun schild.
Jesaja 53:10
Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek.
Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben,
zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben
en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben.
Gods voornemen, Gods raadsbesluit, heeft door zijn Zoon gestalte gekregen. Hij
de Rechtvaardige, leeft om velen rechtvaardig te maken, onze ongerechtigheden
zal Hij dragen, wat een heilsbelofte van onze hemelse Vader is hierin besloten.
Jezus heeft onze zonden gedragen, en Hij pleit voor de overtreders, en de buit,
omdat Hij de overwinnaar is, deelt Hij met ons. Medeërfgenamen van het
Koninkrijk van God, en medeoverwinnaars, omdat Hij zijn leven heeft
uitgegoten in de dood. Wij hebben veel om over te jubelen, de trouw van God is
en wordt elke dag bewezen, in ons zijn volk, die Hij geroepen heeft tot glorie.
Jesaja 25:1
O HERE, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven,
want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden
in waarheid en trouw volvoerd.
Wie kan Hem tegenhouden, wie zal in staat zijn om Gods plan te keren, Gods
beloften in Jezus vervuld is een gedane zaak, voor eeuwig bestendig, vaste rots
van ons behoud, gegeven in een oneindig tedere liefde voor de verloren mens.
Efeziërs 1:11
in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben,
waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem,
die in alles werkt naar de raad van zijn wil,
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Ezechiël 3:21
Maar als gij de rechtvaardige waarschuwt, opdat hij niet zondige,
en hij zondigt niet, dan zal hij zeker leven,
want hij heeft zich laten waarschuwen; en gij hebt uw leven gered.
De verantwoording van een wachter duidelijk uiteengezet in Gods woord, er
moet gewaarschuwd worden, als hij een woord uit Gods mond hoort. Een
principe die niet vrijblijvend is, want wordt er niet gewaarschuwd, als iemand op
de verkeerde weg loopt, en hij sterft, dan wordt van zijn bloed rekenschap door
God gevraagd. Ten eerste door het niet willen gehoorzamen aan Gods stem, ten
tweede omdat je iemand in zijn zonde laat sterven. Waarschuw je wel, en de
aangesprokene bekeert zich niet, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid
sterven, maar de wachter heeft zijn leven gered. Gods liefde gaat altijd uit naar
het verlorene, Hij wil terug halen en verzorgen, herstellen en genezen, Hij zet
daar mensen voor in, die willen luisteren naar zijn stem, en doen wat Hij zegt.
Handelingen 20:26-27
Daarom verklaar ik u op de dag van heden, dat ik rein ben van aller bloed;
want ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen.
Bij zijn afscheid aan de gemeenten die hij heeft gediend, maakt Paulus duidelijk
dat zij zijn aangezicht niet meer zullen zien, want hij weet dat hem boeien en
verdrukkingen te wachten staan. Hij geeft de opdracht aan de opzieners, dat zij
moeten waken over zichzelf en over de gehele kudde, door de heilige Geest. Hij
geeft de waarschuwing mee, dat na zijn heengaan, er grimmige wolven bij hen
zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen, en uit hun eigen midden,
mannen die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te
trekken. Hij heeft de gemeente Gods geweid, hij heeft ze Gods woord gebracht,
hij heeft velen onder tranen terecht gewezen, hij weet zich rein van aller bloed.
Jakobus 5:19-20
Mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt, en een ander
brengt hem tot inkeer, weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg
terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken.
Ook hier weer een opdracht aan de gemeente, opletten en durven zeggen vanuit
Gods woord en Geest, waar iemand de leugen achterna is gegaan, en hoe de weg
naar de waarheid weer gevonden kan worden. Bemoeizucht is een slechte
raadgever en is altijd uit het vlees, daar zit niemand op te wachten, maar durf je
dit te doen uit bewogenheid voor het verdwaalde, dan is je loon heerlijk bij God.
Ezechiël 34:16a
de verlorene zal Ik zoeken en de afgedwaalde terughalen;
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Hosea 6:3
Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen.
Zo zeker als de dageraad is zijn opgang.
Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit.
Waar we ook zijn, wat we ook gedaan hebben, er is geen ontkomen aan, God wil
gekend worden in al onze wegen. Hij is de enige die onze paden recht kan
maken, zodat wij kunnen wandelen in zijn licht en wijken van het kwaad. Het is
medicijn voor ons vlees en lafenis voor ons gebeente, doordrenkt van de dauw
die God ons toebedeelt als wij Hem ernstig zoeken. Water op dorstig land is
Gods belofte om te herstellen en te verkwikken, om vruchtbaar te zijn zodat Hij
verheerlijkt kan worden. God laat geen bidder staan, Hij kan Zichzelf niet
verloochenen, Hij is getrouw, Hij doet naar zijn woord. Gaan wij ernaar jagen
om Hem te kennen, dan is Hij en komt Hij met volle milde zegen die verkwikt.
Jesaja 44:3
Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; Ik zal
mijn Geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen.
Dorst hebben naar de levende God, gelijk een hinde die naar waterbeken smacht,
zo moet onze ziel verlangen naar onze God en Vader. Jezus zelf heeft ons
uitgenodigd, als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke, wie in Mij
gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste
vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, de gave van God die uitgestort zou worden
op een ieder die gelooft in de Zoon van God. Het gevolg van dorsten is en blijft
dat het verlangen naar Hem wordt gezegend door zijn nabijheid, door de Geest
van wijsheid en openbaring, mogen wij Hem leren kennen zoals Hij werkelijk is.
Johannes 4:14
maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst
krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem
worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.
Dit nu is het eeuwige leven, dat zij Hem kennen, de enige waarachtige God, en
Jezus Christus, die Hij gezonden heeft. Het is onze God die onze harten vult met
zijn Geest, in een volle overlopende maat, want Hij geeft zijn Geest niet met
mate. Tot verzadiging toe voor onze smachtende zielen, woont God in ons door
de Geest, Hij is de Trooster, die ons alles leert en te binnen brengt om Hem recht
te kennen. God geeft ons de leraar ter gerechtigheid, ja, regenstromen laat Hij
voor u neerdalen, vroege regen en late regen om voor eeuwig Hem te kennen.
Jeremia 31:12b
hun ziel zal zijn als een besproeide hof, zij zullen nooit meer versmachten.
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Jesaja 41:10
vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.
Er is geen ongerechtigheid in Hem, Hij is en blijft volkomen rechtvaardig in al
zijn verordeningen, dwars door het vuur van moeilijkheden, is Hij degene die
Zich bekend maakt als de machtige Helper. Gods vuur richt zich altijd op
datgene wat nog in de weg staat, dat wat zijn wil niet kan doen, kaf dat verbrand
moet worden, zodat het echte koren te voorschijn komt. Alle namaak moet in
echtheid worden veranderd, dat wat teveel ik gericht is, moet worden veranderd
in gericht zijn op Jezus. Daar is de hulp en vertroosting, daar is het volkomen
meevoelen in waar je doorheen gaat, daar is de kracht in onze zwakheid, op die
plaats hebben wij deel aan de verheerlijking van Christus, door Gods Geest.
Matteüs 3:12
De wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren
en zijn graan in de schuur bijeenbrengen,
maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur.
Het is Jezus die doopt met Geest en vuur, Gods Geest uitgestort op het
pinksterfeest, is een gave van God aan zijn kinderen, de Geest der waarheid, die
ons in staat stelt om te kunnen doen wat God van ons vraagt. Niemand vindt het
fijn om beproefd te worden, tenzij er een weten is gekomen van de noodzaak
hiervan, dan gaan wij leren om te omarmen wat ons overkomt, omdat Hij een en
al liefde is. Ons ten goede opdat wij deel krijgen aan de goddelijke natuur, is er
voor ons geen andere mogelijkheid dan door dingen heen te gaan, om volkomen
op Hem te gaan lijken. Volharden is ondergaan wat er op je weg wordt gebracht,
in de volkomen wetenschap dat God alles laat medewerken ten goede voor hen,
die God liefhebben, meer van Hem houden dan van jezelf, brengt overwinning.
Psalm 28:7
De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart
en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.
Het gevolg van Hem vertrouwen is de volle zegen van Christus, nooit is iemand
beschaamd uitgekomen, nooit heeft Hij iemand begeven of verlaten die ten volle
Hem eerde door de liefdevolle hand te kussen, die de wan hanteert. Het gevolg
is altijd eeuwige dankbaarheid en lofprijs, omdat bij Hem uitkomst en redding
is, het is zo de moeite waard om Hem te zoeken, Hij zal er altijd zijn voor ons.
1 Petrus 4:14
Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig,
daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust.
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Johannes 9:39
En Jezus zeide: Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen,
opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden.
Het onmogelijke mogelijk door de wonderwerken die Jezus verrichtte toen Hij
op aarde het Koninkrijk Gods bekend maakte. Een blindgeboren man werd
ziende, nadat Hij zich in het badwater van Siloam had gewassen. Groot was zijn
vreugde, maar groot was ook de tegenstand, vanwege het ongeloof van de
Farizeeën, ze gingen zelfs zover om te beweren dat hij nooit blind geweest was.
De ouders moesten uitkomst bieden, en dat deden zij, het was waar dat hij
blindgeboren was, maar dat hij nu ziende was, was niet bekend. Ogen geopend
door Jezus, met als gevolg een onuitblusbaar geloof in Hem, en een oneindig
dankbaar hart van de genezen man, die dit aan iedereen wilde vertellen. Wat een
schrille tegenstelling met de mensen om hem heen, die willens en wetens hun
ogen toesloten, geestelijk blind, konden zij niets zien van Gods wonderwerken.
Matteüs 23:13
Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het
Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen
en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen.
Op straffe van verbanning uit de synagoge, werd het de Joden verboden om te
belijden dat Jezus de Christus is, verbanning betekende uitsluiting van het
sociale leven. Ongeloof is een macht die wil vermorzelen, die alles ontkennend,
onheil brengt aan mensen die zoekende zijn naar de waarheid. Zij hadden als
vader de mensenmoorder van den beginne, die naar zijn aard leugens spreekt.
Hun oordeel bracht Gods oordeel, Hij heeft in zijn liefde zijn eniggeboren Zoon
in de wereld gezonden, en wie in Hem gelooft wordt niet veroordeeld. Wie niet
gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van Gods
Zoon. De Bijbel kennen zonder geloof in Jezus brengt een opgeblazen kennis
voort, je hart uitnodigend openen voor Hem, brengt je in zijn Koninkrijk.
Johannes 3:19
Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.
Een ieder die het kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat
zijn werken niet aan het licht komen. Gods liefde vraagt een alles bepalende
keuze, Hem boven alles liefhebben begint bij bekering, Hem geloven betekent
dat alleen door zijn Zoon behoudenis mogelijk is, dan worden blinden ziende.
Openbaring 16:7b
Ja, Here God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.
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Spreuken 24:10
Betoont gij u slap ten dage der benauwdheid,
dan komt uw kracht in het nauw.
Onder druk staan is het deel van ieder kind van God die tot levend geloof is
gekomen, is die druk er niet, dan mag je terecht een vraagteken zetten of je
wandel met God in orde is. In de hemelse gewesten wordt strijd gevoerd om
iedere ziel, als je daar niets van merkt is er nog niet veel tot je doorgedrongen.
Het is de strijd die je in benauwdheid brengt, voor velen een bijkomstigheid die
afgewezen wordt als een niet begrepen noodzaak. Geloof kan nooit teveel
verwachten van inzicht en wijsheid die door de Geest Gods gegeven wordt als
wij daarom vragen. Opwekking is het gevolg van wakker worden uit de
dodenslaap, als het licht van Christus over ons schijnt, kunnen wij de duisternis
ontmaskeren. Dan gaan wij nauwlettend wandelen als wijzen en niet als
onwijzen, dan worden wij krachtig in de Here door de sterkte van zijn macht.
2 Korintiërs 4:7-8
Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht,
die alles te boven gaat, van God is en niet van ons: in alles zijn wij in de druk,
doch niet in het nauw; om raad verlegen, doch niet radeloos;
Het licht schijnt in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der
heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Het kennen van Christus
brengt met zich mee het kennen van de vijand, alle ongerechtigheid die wij van
nature bezitten, komt door het licht tevoorschijn, en moet door ons in de dood
gebracht worden. Alle oude gewoontes moeten bestreden worden, en alles valt
of staat met onderscheiding of iets uit God is of niet. Leugens mogen geen
ruimte krijgen, boosheid geeft de duivel voet als je in die boosheid blijft hangen,
taalgebruik in kwaadaardigheid, dit alles moet afgelegd en weggedaan worden.
Lucas 13:24
Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort,
want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen.
God heeft ons geen geest van lafhartigheid gegeven, maar van kracht, van liefde
en bezonnenheid, allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen
vervolgd worden. Zodra je niet meer met oude gewoontes verder gaat, maar met
nieuwheid des levens, komt daar van vriend en vijand oppositie, dan is er geen
enkele vraag meer of je tot levend geloof bent gekomen, de strijd zegt genoeg.
Efeziërs 5:8
Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here;
wandelt als kinderen des lichts,
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Psalm 33:10-11
De HERE verbreekt de raad der volken, Hij verijdelt de gedachten der natiën;
de raad des HEREN houdt eeuwig stand,
de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht.
Welzalig het volk, welks God de HERE is, het volk, dat Hij Zich ten erfdeel
koos. Hij is het die aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt, zijn oog is
op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen. Hij is onze hulp en
ons schild, ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam
vertrouwen wij. Alle bewoners der wereld moeten voor Hem ontzag hebben,
want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er, door het woord des
HEREN zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer.
Zingt Hem een nieuw lied, want des HEREN woord is waarachtig, al zijn werk
geschiedt in trouw; Uw goedertierenheid zij over ons, gelijk wij op U hopen.
Romeinen 1:20
Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht
en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken
met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.
Toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en
ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder
houden. De schepping zien en ontkennen dat er een God is, maakt dat de
waarheid opzij wordt geschoven, om plaats te maken voor de leugen en het
schepsel wordt vereerd en gediend boven de Schepper. Zij vinden het
verwerpelijk om God te erkennen, om die reden heeft God ze overgegeven aan
een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. Een leven zonder God
brengt je in een onverstandig leven vol van boze overleggingen en haat, als
vijand van God leef je ook als zodanig, en schenkt bijval aan wie dit doet.
Jesaja 40:17
Alle volken zijn als niets voor Hem,
zij worden door Hem beschouwd als nietig en ijdel.
Wij hebben zijn raad en wijsheid nodig als leidraad voor ons leven met Hem,
zonder God leven is nietig en ijdel, met Hem leven brengt ons in de veelheid van
gedachten die Hij voor ons in zijn Zoon Jezus heeft bereid. Hoe kostelijk zijn
mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal, wilde ik ze tellen, zij
zijn talrijker dan het zand. Wat een heerlijke toekomst heeft U weggelegd voor
degenen die U vrezen, in een vertrouwelijke omgang, die voor eeuwig duren zal.
Psalm 92:6
Hoe groot zijn uw werken, o HERE; zeer diep zijn uw gedachten.
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Psalm 119:57
De HERE is mijn deel, ik heb beloofd uw woorden te onderhouden.
Geen vraag maar zeker weten, God is ons deel voor eeuwig, wij hebben deel aan
Hem omdat wij Hem op zijn woord geloven. Hij is het die doet naar zijn woord,
onze God kan niet ontrouw zijn, Hij is de eeuwige betrouwbare, alleen op Hem
kunnen wij bouwen. Zijn beloften zijn, ja, en amen, Hij bevestigt zijn verbond
met ons elke dag, in Jezus zijn Zoon hebben wij daar deel aan. Ons deel is om
zijn woord te onderhouden, wij kunnen Hem geen Here, Here, noemen, als wij
niet doen wat Hij zegt. Smachten naar Gods onderwijs, maakt een leerling van
ons, zodat Hij onze oren kan openen, zodat wij kunnen verstaan, wat ons door
de Geest wordt gezegd. Zijn woord bewaren in ons hart, ernaar doen, onszelf
verloochenen, gehoorzaamheid leren, is een weg bewandelen die ten leven leidt.
Jesaja 50:4
De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de
moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor,
opdat ik hore zoals leerlingen doen.
Zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, in openbaring
door Gods Geest, zijn wij in staat dit te bevatten, immers aan een ieder van ons
wordt deze openbaring van de Geest gegeven, tot welzijn van allen. Jezus is ons
in alles voorgegaan, in zijn voetstappen mogen wij treden, als Hij Zich als
leerling opstelde, hoeveel te meer is dat onze taak. Wij zijn op weg om op Hem
te gaan lijken, het evenbeeld te worden van Gods Zoon, daarin is het spreken in
barmhartigheid en liefde onnoemelijk belangrijk, om de moede kracht te kunnen
geven. Hoop wordt verwekt over Gods goedheid, indien wij wandelen naar zijn
welbehagen, spreken naar zijn wil, zodat zijn werk in ons, tot volle getuigenis is.
Psalm 143:8
Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U;
maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.
Een volkomen overgave wordt hier aangeboden, een buigen voor de God van
zijn heil, hier ben ik, om uw wil te doen. Een smeekgebed om hulp, een
vertrouwelijke omgang in de vreze des Heren, een vragen om raad, en een weten
dat Gods Geest in hem woont, maakt van David een leerling wiens ziel smacht
naar God. Voor ons als Gods kinderen is dorst hebben nog altijd noodzakelijk,
die dorst wordt gelest door vertrouwelijke omgang, dan zal onze ziel verzadigd
worden van Gods goedheid, dan zal zijn woord levend gemaakt zijn voor altijd.
1 Petrus 1:25a
maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid.
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Jesaja 66:2
Dit alles heeft immers mijn hand gemaakt en zo is dit alles ontstaan,
luidt het woord des HEREN; op zulken sla Ik acht:
op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft.
Des HEREN is de aarde en haar volheid, de wereld en die daar op wonen, want
Hij heeft haar op de zeeën gegrond en op de stromen gevestigd. Schepper van
hemel en aarde, niemand is als Hij, Hij zoekt mensen die Hem willen erkennen
en aanbidden in geest en in waarheid. Waarachtige aanbidders, die zijn woord
ernstig nemen, Hij zoekt geen eer die aangeleerd is door mensen, in zogenaamde
lippendienst, maar Hij zoekt toewijding. De HERE is nabij de gebrokenen van
hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Als er in moeite en pijn gezocht
wordt naar gerechtigheid, dan zendt Hij zijn woord, Hij woont immers bij de
verbrijzelde en nederige van geest, Hij zal hun hart doen opleven en zegenen.
Psalm 34:16
De ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen,
en zijn oren tot hun hulpgeroep;
Roepen zij, dan hoort de HERE, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden, Hij is
de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is,
maar voor Hem is er niets te gering. Wij mogen komen en Hem zoeken in alles,
alleen dan leer je Hem kennen, die ons zo lief heeft gehad, dat Hij Jezus zond
om ons te bevrijden en te genezen. Het is onmogelijk om tot Hem te komen,
zonder Christus aan te nemen als je persoonlijke Verlosser, alleen dan is er
rechtvaardiging, alleen dan mogen wij vrij tot Gods genadetroon naderen. Het is
heerlijk om dan zijn liefde te ervaren, een liefde die geneest, een liefde die zo
persoonlijk is, dat alleen degene die Hem zoekt en vindt daar deel aan heeft.
Psalm 9:10-11
Daarom is de HERE een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van
nood. Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen,
want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o HERE.
Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen, in U
wil ik mij verheugen en juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste. Lofprijs
in uiting door oneindige dankbaarheid over verhoring en uitredding, Hij is liefde
en omringt ons met zijn almacht, wat een rijkdom heeft Hij ons gegeven, genade
die nooit ophoudt, geloof die bergen verzet, kracht die het verstand ver te boven
gaat, en eeuwige zekerheid dat Hij ons nooit zal verlaten, wat een God is Hij.
Matteüs 5:4
Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.
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Hebreeën 5:14
Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik
hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.
Want een ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking:
hij is nog een zuigeling. Gods woord is vol van waarheid en gerechtigheid, als er
nog geen onderscheiding is, dan zijn de eerste beginselen niet geleerd, dan wordt
er kwaad bedreven door gebrek aan kennis. In alle eenvoud is het goede doen,
de wil van God doen, zodat alle kwaad het tegenovergestelde is, en hoort bij
afdeling zonde. Leren benoemen is een eerste vereiste, er geen deel aan willen
hebben is dan de volgende stap, het afleggen van alle last en de zonde, die ons
zo licht in de weg staat, is de weg die met alle volharding gelopen moet worden.
De ondervinding, het ondergaan, het oefenen, brengt ons op de smalle weg, die
ten leven leidt, dan is onze wandel in Gods licht en is de duisternis ontmaskerd.
1 Petrus 2:1-2
Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle
kwaadsprekerij, en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke,
onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid,
Verlangen om gevoed te worden hoort bij een echte bekering, alles willen lezen
over Gods woord, een niet te verzadigen honger en dorst, ziehier een mens die
gezocht en gevonden heeft. Onvervalste melk brengt de liefde van God in je
binnenste, zijn aanwezigheid wordt volkomen werkelijkheid, die liefde brengt
verzadiging en is noodzakelijk om God te leren kennen zoals Hij is. Daar is de
basis van geestelijke groei die altijd geënt is op de realiteit van een eigen
persoonlijke beleving, omdat God Zich heeft geopenbaard door zijn Geest. Wij
hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, het verlangen om Hem te
behagen door de Geest komt uit die liefde voort, het opwassen is dan begonnen.
1 Korintiërs 3:1
En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen,
maar slechts als tot vleselijke, nog onmondigen in Christus.
Leven vanuit vleselijk denken, is een onveranderd leven waar geen goeds uit
kan komen, in ons woont immers geen goed. Als er nijd en twist is, doen wij
precies hetzelfde als de wereld, aards, ongeestelijk, het hoort bij kwade praktijk.
Wijsheid van boven is te zien aan een reine wandel, op vrede uit, vriendelijk,
onpartijdig, vol van ontferming en goede vruchten, ziehier een geestelijk mens.
1 Timoteüs 4:8
Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is
nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst.
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Jesaja 59:21
En wat Mij aangaat, dit is mijn verbond met hen, zegt de HERE: mijn Geest,
die op u is, en mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken
uit uw mond noch uit de mond van uw kroost, noch uit de mond van het kroost
van uw kroost, zegt de HERE, van nu aan tot in eeuwigheid.
God geeft zijn heilige Geest aan hen die Hem gehoorzaam zijn, Hij sluit zijn
verbond met hen die geloven dat Jezus de Messias is. Hij de heilige Gezalfde
Heer is voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil
geworden. De belofte van de Vader wordt geschonken en stelt ons in staat om
woorden vanuit de Geest te horen en te spreken, zodat zalving ons deel is. Wij
zijn verzegeld met de heilige Geest der belofte, de Trooster en Helper in alle
omstandigheden, Hij, de inwonende Geest, is degene die ons alles te binnen
brengt. Hij zal ons de weg wijzen tot de volle waarheid, Hij zal niet uit Zichzelf
spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij verkondigen, tot verheerlijking van Jezus.
1 Johannes 2:27
En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij
hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle
dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd
heeft.
Wij kunnen niet tegen elkaar zeggen, ik heb jou niet nodig, wij hebben elkaar als
lichaam van Christus heel erg nodig, ook in leren van elkaar. Het geheimenis
van onder zalving staan is niet om op een eilandje alleen leerling te zijn, het
geheimenis is dat het blijven in Jezus je maakt tot een sterke christen die zich
niet van de wijs laat brengen door allerlei wind van leer. Het valse spel der
mensen heeft geen vat op je, mondigheid is je deel en dwalingen worden als
leugen bestempeld. Heel persoonlijk is deze zalving tot bewapening en
onderscheiding, wij kunnen niet zonder de heilige Geest tot dit inzicht komen.
Romeinen 8:26
En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp;
want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren,
maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Hij pleit voor alle heiligen, naar de wil van God, Hij is het die in het nieuwe
verbond Gods wet in ons binnenste legt en in onze harten schrijft. Gods zegen is
gewis, omdat wij willen horen naar zijn stem, wat is het heerlijk om te weten dat
onze kinderen en kindskinderen hierin mogen delen, omdat wij het voordoen.
2 Korintiërs 1:21
Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God,
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2 Timoteüs 2:1
Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus,
En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan
vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten.
Deze toevoeging houdt ook voor ons een waarschuwing in, in de liefdevolle
genadebewijzen die ons zijn geschonken in Jezus, ligt veel wijsheid en inzicht.
Het vertrouwde is eerst door ons aangenomen en in praktijk gebracht, dat wat is
verworven kan ook tot onderricht gebracht worden aan anderen. Het woord van
God is duidelijk, Hij gaat vertrouwelijk om met mensen die Hem vrezen, die
Hem willen dienen. Als mensen het kruis van Jezus niet willen aanvaarden, maar
wel met onderwijzing indruk willen maken, dan is het van horen zeggen. Gods
voorwaarden gaan vooraf aan de beloften, als iemand Jezus dient, de Vader zal
hem eren, is je getuigenis niet vanuit deze omgang, dan is het leeg.
Filippenzen 3:17
Weest allen mijn navolgers, broeders,
en ziet op hen, die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt.
Navolgen kan alleen vruchtbaar zijn als de ander voorgaat in het geloof, als
blijkt dat iemand Christus navolgt, dan gaat de vrucht voor hem uit. Want wie
door de Geest een dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij God, en in
achting bij de mensen. Betrouwbaar zijn voor God, maakt je tot een krachtig
getuigenis, waard om na te volgen, een voorbeeld in het anders zijn, omdat je
Christus hebt leren kennen, is voor velen zeer aantrekkelijk. Het Koninkrijk van
God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht, zichtbaar voor wie het zien wil.
Hebreeën 13:7
Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben
gesproken; let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na.
Onderricht van mensen die de volwassenheid in Christus laten zien, is troostend
en opbouwend, zij geven hoop op een heerlijke uitkomst van wat God heeft
bewerkt in hun binnenste. Als er besef is van verantwoording ten opzichte van
God, dan is er ook besef van de vreze des Heren, onder elke omstandigheid zijn
zij bereid om God te dienen, zodat ook anderen kunnen opwassen in Christus.
Het is het doorgeven aan anderen om deze weg te gaan, geen gemakkelijke weg,
geen weg zonder pijn en moeite, geen evangelie dat niets kost. In de voetstappen
van Christus treden, brengt ons in zijn lijden, maar ook in zijn verheerlijking.
Spreuken 9:9
geef aan de wijze, en hij zal nog wijzer worden,
onderwijs de rechtvaardige, en hij zal aan inzicht winnen.

201
2 Timoteüs 4:18
De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels
Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.
Het staat vast, er is boos opzet, mensen die kwaad berokkenen, en onzichtbare
machten, die niemand het licht in hun ogen gunnen, want zij zijn duisternis. Als
kind van God ontkom je niet aan deze dingen, haat is altijd gericht naar onze
Here Jezus die in ons woont, op zich is dat bevestiging van je kindschap Gods.
Het ondergaan en weten dat strijd erbij hoort, brengt ons in Gods kracht, Hem
onderworpen zijn maakt dat Hij in elke omstandigheid is, en dat Hij het laat
medewerken ten goede, omdat wij van Hem houden. Gods uitreddingen zijn
talloos als wij onze hoop op Hem vestigen, ons leven is verborgen met Christus
in God, daar zijn wij veilig, in Jezus naam ligt heerlijke overwinning voor altijd.
Spreuken 28:1
De goddeloze gaat op de vlucht, zonder dat iemand vervolgt,
maar de rechtvaardige voelt zich veilig als een jonge leeuw.
Jezus is onze rechtvaardiging, Hij is de rechtvaardige, Hij is onze voorspraak bij
de Vader, en Hij is een verzoening voor onze zonden, en voor allen die nog gaan
geloven in Hem. De onnoemelijke rijkdom die is weggelegd voor degene die
gelooft, uit zich naar de werking van de sterkte zijner macht, wie zou zich hier
niet veilig bij voelen. Lafhartigheid hoort bij mensen die Hem niet kennen, het
hoort bij een wereldse gezindheid, dingen doen die het daglicht niet kunnen
verdragen, brengt alle vijandschap tevoorschijn, die tegen God is gericht. Zijn
verdraagzaamheid en lankmoedigheid wacht op bekering en belijdenis van
zonde, daar is ook de troost van thuis komen, een volle verzekering van heil.
Johannes 3:17
Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld
veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.
Wij zijn het zout der aarde, het licht der wereld, aan ons is het om dat licht te
laten schijnen voor de mensen, zodat wij onze hemelse Vader kunnen
verheerlijken. Daar waar wij verdragen in plaats van wraak nemen, daar waar
wij van harte vergeven in plaats van boos worden, daar waar wij tot zegen zijn
voor wie ons vervolgen, daar waar wij geen kwaad met kwaad vergelden, daar is
het Koninkrijk van God zichtbaar geworden. Er is geen groter liefde dan Gods
liefde in een mens die Hem van harte wil gehoorzamen, tot zijn verheerlijking.
Matteüs 5:10
Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil,
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
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Prediker 5:6
Want er zijn dromen in menigte, zo zijn er ook talrijke ijdele woorden;
vrees echter God.
Wees niet overijld met uw mond, en uw hart haaste zich niet om een woord voor
Gods aangezicht uit te spreken, want God is in de hemel en gij zijt op de aarde,
laten daarom uw woorden weinige zijn. Dwaas gepraat komt door veel woorden,
bedachtzaamheid is ver te zoeken, niet nadenken brengt een mens al gauw in
moeilijkheden. Dingen beloven en niet doen, veel praten maar niets zeggen,
denken weg te komen met ontkenning van gedane zaken, ziehier ijdelheid van
denken, en geen besef van God. Dromen is een toestand van slaap, geestelijk is
er dan niets wakker, Gods woord roept op om wakker te zijn in wat je doet of
zegt, dan pas kan Christus over je lichten. Wel geloven, maar niet ontwaken,
houdt je in de sluimering van onverstand, de Hoogheilige te kennen is verstand.
Matteüs 12:36-37
Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij
rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij
gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.
Uit de overvloed des harten spreekt de mond, een goed mens brengt uit zijn
goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze
dingen. Hartsgesteldheid, geloof en ongeloof, het komt hoe dan ook tevoorschijn
in uiting en gedrag, is iemand op het kwade uit, dan spreekt het woord van God
onomwonden over adderengebroed. Wij worden aangesproken om te kijken naar
de vrucht die iemand voortbrengt, om te weten of de boom goed of slecht is,
beoordelen is voor een kind van God strikt noodzakelijk, beginnend bij jezelf.
Jakobus 2:12
Spreekt zó en handelt zó als (mensen past),
die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden.
Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt,
maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Waar de Geest des
Heren is, is vrijheid, want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus
Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. Als wij ons verdiepen in
de volmaakte wet, en daarbij blijven, niet als vergeetachtige hoorder, maar als
werkelijke dader, dan zijn wij zalig in ons doen. Dan is de vrucht van de Geest
ons deel, met zelfbeheersing als loon, zodat wij in Gods licht kunnen wandelen.

Efeziërs 4:25a
Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste,
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Openbaring 2:4
Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt.
Zij kunnen de kwaden niet verdragen en leugenaars worden op de proef gesteld,
die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. Zij hebben volhard en
verdragen hetgeen hen overkwam om zijns naams wil, en waren niet moede
geworden. IJverig het kwade bestrijden en dan toch in gebreke blijven wat
betreft hun eerste liefde, moet een pijnlijke conclusie zijn geweest. Hun eerste
werken voortkomend uit hun eerste liefde voor Jezus, zijn bedolven onder veel
werk buiten Hem om, zodat zij hun zicht op Hem waren verloren. Eerst mede
opgewekt en mede een plaats in de hemelse gewesten, en nu van deze hoogte
gevallen, omdat zij buiten Hem om ijverig zijn. Geen wonder dat er bekeerd
moet worden van deze weg, Hij is het begin en het einde, zonder Hem als Heer
en Meester, heeft een gemeente geen schijn van kans om te blijven bestaan.
Jakobus 4:5
Of meent gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt:
De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid?
Want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, Hij heeft vanaf het begin
duidelijke taal gesproken, alleen voor Hem mag er gebogen worden. De wereld
liefhebben, brengt je onmiddellijk onder de noemer overspelige, en daarmee met
de daad een vijand van God, wij kunnen immers geen twee heren dienen. Met
wereldse begeerte bezig zijn, niet bidden, of wel bidden maar niet ontvangen,
omdat de gebeden op verkeerdheid van hart zijn gestoeld. Hoogmoed is je deel,
die door God wordt afgewezen, kom je in nederigheid, dan geeft Hij genade. Je
onderwerpen aan God, weerstand bieden, en de verkeerde heer zal verdwijnen.
Matteüs 10:37-38
Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is mij niet waardig;
en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is mij niet waardig;
en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.
Christus winnen, is alles prijsgeven, dat wat je bij Hem weghoudt voor schade
achten, zodat je Hem kent en deel krijgt aan de kracht van zijn opstanding en
aan de gemeenschap van zijn lijden, om volkomen één met Hem te zijn. Jagen
naar het doel, om de prijs der roeping Gods, vergetende wat achter je ligt, je
uitstrekkende naar wat vóór je ligt, maakt dat je Jezus op de eerste plaats zet.
Christus meer liefhebben dan jezelf, doet je blijvend verkeren op zijn hoogte.
Hooglied 8:7b
Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde,
smadelijk zou men hem afwijzen.
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Psalm 119:27
Doe mij de weg uwer bevelen verstaan, opdat ik uw wonderen overdenke.
Mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar uw verordeningen te allen tijde, uw
getuigenissen zijn mijn verlustiging, zij zijn mijn raadslieden, leer mij uw
inzettingen. Doe mij het pad uwer geboden betreden, want daarin heb ik lust,
zie, naar uw bevelen verlang ik, maak mij levend door uw gerechtigheid. Wat
een heerlijke belijdenis voor Gods aangezicht, een diep zielsverlangen naar de
levende God, een volkomen hunkering naar het verstaan van Gods woord. Hij
voelt zich een vreemdeling op aarde, hij wandelt tussen mensen die niets met
Gods geboden te maken willen hebben, zij zijn het ook die hem smaden en
verachten. Zijn smeken heeft tot doel dat hij wijsheid ontvangt om te weten hoe
hij moet reageren en antwoorden op dat smaden, hulp verwachtend in de volle
overtuiging dat God zal helpen en troosten, tot hoop van verlossing en heil.
Spreuken 28:5
Boze lieden verstaan het recht niet, maar wie de HERE zoeken, verstaan alles.
Zoeken is een eerste vereiste om te vinden, wordt er niet gezocht, dan is er ook
geen antwoord mogelijk, het lezen van Gods woord, geeft in de eerste plaats
vaste grond onder onze voeten. Door het geloof worden onze voeten op de rots
van ons heil geplaatst, en onze schreden maakt Hij vast, wij mogen en kunnen
wandelen door de Geest. Zoeken wij vol verlangen naar Gods liefde en wijsheid,
dan zal ons dat gegeven worden om niet, geloof is nodig om te ontvangen uit
Gods oneindige schatkamer. In Christus zijn alle schatten der wijsheid en kennis
verborgen, het zoeken en verstaan brengt ons in de rijkdom van Gods woord.
Filippenzen 2:14-15
Doet alles zonder morren en bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet
moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en
verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld,
God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in ons
werkt, indien ons hart volkomen naar Hem uitgaat, dan staan wij in zijn licht en
verspreiden dat licht als lichtende sterren. Al worden wij vervolgd, al worden
wij gesmaad, al worden wij gehaat om zijns naams wil, wij blijven vriendelijk,
ons oog richtende op Jezus, die zoveel tegenspraak van zondaren tegen Zich
verdragen heeft. Ons verlangen naar Gods gerechtigheid zal ons brengen in de
volle zekerheid, dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, in Jezus.
Psalm 27:1
De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen?
De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?
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Matteüs 13:44
Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker,
die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover
gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker.
Veel hebben en toch dat ene kostbaarder vinden dan al wat je bezit, is
kenmerkend voor het vinden van genade en vrede in Christus Jezus onze Heer.
Alles prijsgeven om Jezus te volgen, is een onvoorstelbare manier om in daden
te laten zien, wie voor jou het allerbelangrijkst is. Een ieder, die huizen of
broeders of zusters of moeder of akkers heeft prijsgegeven om zijn naam, zal
vele malen meer terug ontvangen en het eeuwige leven erven. Gods liefde is
bewezen, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons is gestorven,
verzoening is ons deel geworden, door zijn bloed gerechtvaardigd, zijn wij
behouden van de toorn. Ingaan in het Koninkrijk der hemelen is ons deel door
het geloof in Christus Jezus, wij zijn Hem waardig als Hij Heer is in ons leven.
Psalm 68:36
Geducht zijt Gij, o God, uit uw heiligdom; Hij, Israëls God,
verleent sterkte en volheid van kracht aan zijn volk. Geprezen zij God!
Gij koninkrijken der aarde, zingt Gode, psalmzingt de HERE; Hem, die door de
aloude hemelen rijdt. Hoor, Hij laat zijn machtige stem weerklinken! Hij is het
die ons dag aan dag draagt, Hij is het die het mogelijk maakt om in zijn kracht te
leven. Hem prijzen om wie Hij is, door lofoffer Hem eren, zodat de weg
gebaand wordt voor zijn heil. Offer Gode lof en betaal de Allerhoogste uw
geloften, roep Hem aan ten dage der benauwdheid, Hij zal u redden en gij zult
Hem eren. Hij is in Jezus een verbond met ons aangegaan, geestelijke offers
worden van ons verwacht, Hem eren is doen wat Hij van ons vraagt uit liefde.
Matteüs 7:21
Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen
binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.
Zijn wil in ons binnenste wordt door de Geest gegeven, Hij schrijft het in onze
harten en legt zijn wet in ons verstand, aan ons het luisteren en het doen.
Gehoorzaam Jezus volgen brengt ons altijd in de wil van God, bereidwillig
ondergaan van het door God toebedeelde, maakt dat beelddragen van het
hemelse je deel is. Soms lijkt het voor ons onmogelijk om te doen wat God van
ons vraagt, dan is voor ons maar één uitkomst, overgave en Hem vertrouwen.
Filippenzen 3:8b
Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis,
opdat ik Christus moge winnen,
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Spreuken 12:3
Geen mens blijft staande door goddeloosheid,
maar de wortel der rechtvaardigen is niet te verwrikken.
Goddeloosheid is en blijft het beeld van iemand die geen rekening wil houden
met de wil van God, er is of ontkenning, of afval van de levende God. Op zich
kan het heel goed gaan met zo iemand, er kan voorspoed zijn, zij vermeerderen
onbezorgd hun bezit, en ongeloof wordt luid verkondigd. Hoogmoed doet hen
trots pochen, en van inbeelding loopt hun hart over, er is geen geweten die
rekening houdt met de medemens, integendeel, uitbuiting is heel gewoon. Zij
spreken uit de hoogte en zij spotten, ze zetten een mond op tegen de hemel, en
hun tong roert zich op de aarde. Gods woord is duidelijk, wie verre van Hem
zijn, gaan te gronde, Hij verdelgt al wie overspelig Hem verlaat, Hij stelt hen op
glibberige plaatsen en doet hen instorten tot puin, hun einde is verschrikkelijk.
Psalm 18:28-29
Gij toch verlost het ellendige volk en vernedert de hovaardige ogen. Gij toch
doet mijn lamp schijnen, de HERE, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.
Hoe heerlijk is het om van Hem te zijn, in de wereld lijden wij verdrukking,
maar in goede moed, mogen wij handelen in de wetenschap, dat Jezus de wereld
overwonnen heeft. De vrede van God is op ons in Jezus onze Heer, de liefde van
God is in onze harten uitgestort door de heilige Geest, wij hebben een schat in
aarden vaten die ons verlicht en waarin Gods kracht heerst. Wij zijn een planting
des Heren, die niet kan worden uitgeroeid, geliefden in de Geliefde,
onbeschrijfelijke zegen wordt ons verleend, rechtvaardiging is ons deel, wie
Jezus volgt zal verblijven in het huis des Heren voor eeuwig. God is het die ons
staande houdt omdat wij zijn geboden onderhouden, tegenstanders ten spijt.
Kolossenzen 2:6-7
Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem,
geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend
in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.
Hechter fundament is er niet, in Hem geworteld, vast verankerd in de hoop der
heerlijkheid, Christus onder u, onze ziel is veilig en vast aan Hem verbonden.
God geeft ons naar de rijkdom zijner heerlijkheid, wij worden met kracht
gesterkt door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in
onze harten woning maakt. Niets kan ons wegrukken, geen goddeloze en geen
macht of vijand kan ons roven, want wij zijn verzekerd in Christus onze Heer.
Psalm 53:2a
De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.
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Psalm 5:12
Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen,
daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben.
Sla acht op mijn hulpgeroep, o mijn Koning en mijn God, want tot u richt ik
mijn gebed, Here, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het u
voor, en zie uit. God hoort naar een hart die volkomen naar Hem uitgaat, Hij
richt een dis aan voor de ogen van wie ons benauwen. Hij maakt de weg effen
voor ons aangezicht, zodat wij door zijn gerechtigheid geleid kunnen worden.
Gods zegen is voor hen, die hun vertrouwen op Hem hebben gesteld, ja, Hij
omgeeft hen met welbehagen als een schild, geen wonder dat zij jubelen over
zoveel heil. Veilig, zo veilig zijn wij in Gods erbarmen, Hij ontfermt Zich over
ons, omdat wij uitzien naar de God van ons heil, zijn goedertierenheid is op ons.
Judas :20-21
Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen
in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, verwachtende
de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven.
Het is aan ons gegeven om actief te zijn in streven en om naar het doel der
roeping Gods te leven, ernaar jagen houdt in, alles op alles zetten om te
bekomen wat beloofd is. Jezelf bewaren in de liefde Gods is onze taak, en altijd
uitgaande van het blijven in Jezus onze Heer, immers zonder Hem kunnen wij
niets doen. Jezelf opbouwen in het allerheiligst geloof, is zonder de heilige
Geest onmogelijk, toch is ons verlangen ernaar doorslaggevend in verhoring van
gebed. Genade krijgt gestalte en wordt werkelijkheid als geloof toeneemt,
geestelijke groei is een heerlijke ontdekkingsreis, daar is geen ruimte voor
twijfel, de vreugde over het verkregen heil heeft de overhand, wat een zaligheid.
1 Tessalonicenzen 5:8
maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas
van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid;
Hetzij wij waken, hetzij wij slapen, wij zijn des Heren, Hij onze God, roept ons
om gemeenschap te hebben met zijn Zoon. Wij zijn kinderen des lichts en
kinderen des dags, wij behoren niet aan nacht of duisternis toe, aan ons is
gegeven om te waken over het ons toebedeelde. Elkaar vermanen om in Hem,
onze Zaligmaker te blijven, bouwt op en doet ons jubelen over alles wat wij
hebben ontvangen. De liefelijke naam van Jezus is onze borg van eeuwig heil,
zijn naam uitroepen brengt heerlijke nabijheid, en de volle zegen van Christus.
Kolossenzen 3:3
Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.
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Spreuken 29:5
Een man die zijn naaste vleit, spreidt een net uit voor zijn schreden.
Het woord van God is de waarheid, arglistigheid van hart wordt altijd duidelijk
omschreven, spreekt iemand je aan met woorden van lof, of bij voortduring dat
je een geweldig mens bent, zit daar altijd iets achter. Je wilt in een goed blaadje
komen, om er je voordeel mee te doen, of erger, om hem te vangen en zijn plaats
in te nemen. Voor de ziel is vleien erg prettig om te horen, je kunt er geen
genoeg van krijgen en de overmeestering is een feit, je wordt slaaf van de ander.
Hoe anders is de wil van God, echte liefde vermaant, het tegenovergestelde van
vleien, vaak wordt er dan boos gereageerd op degene die dat doet. Wie een ander
vermaant, zal later meer dank oogsten dan wie vleit met gladde tong.
Job 32:21-22
Ik zal niemand naar de ogen zien, en geen mens vleien,
want vleien kan ik niet, ras zou mijn Maker mij wegnemen.
Een jonge man, die spreekt namens God, hij is vol woorden om vanuit de Geest
van God te spreken, hij heeft eerst moeten luisteren naar oudere mannen, en is
tot de conclusie gekomen dat zij geen wijsheid bezaten. Niemand weerlegde
Job, hij heeft opmerkzaam geluisterd naar hun inzichten, en nu zij geen woorden
meer hebben, wil hij spreken om lucht te krijgen, hij kan niet anders, zo groot is
de aandrang. Zijn woorden zijn uit de oprechtheid van zijn hart, wat zijn lippen
weten, geeft hij zuiver weer, hij houdt Job voor dat twisten tegen God geen
enkele zin heeft, omdat Hij niets van zijn doen verantwoordt. Zeggen dat je rein
bent, zonder overtreding, zeggen dat je zuiver bent en zonder ongerechtigheid,
ziehier de hoogmoed die altijd voor de val komt. Elihu heeft woorden van
vermaning, God heeft gesproken, uiteindelijk komt Job tot erkentenis van
waarheid, hij kende God van horen zeggen, nu heeft zijn oog Hem aanschouwd.
Judas :16
Dit zijn de morrenden, mokkend om hun lot, wandelende naar hun begeerten,
maar hun mond spreekt hoogdravend, als zij om des voordeels wil (de mensen)
in hun gezicht vleien.
Als de vrucht niet goed is, is de boom slecht, de bron waaruit geput wordt is
verderf, hoe belangrijk is het dat wij beoordelen vanuit het woord van God, het
is immers onze bewapening. Mensen die de Geest niet hebben, zijn er altijd op
uit scheuringen te maken, zij proberen met zoete woorden zand in de ogen te
strooien, vrijheid houden zij je voor en wij moeten ons daar verre van houden.
Spreuken 6:12
Een nietsnut, een onheilstichter is hij, die met bedrieglijke mond rondgaat,
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Psalm 145:18
De HERE is nabij allen die Hem aanroepen,
allen die Hem aanroepen in waarheid.
Hij vervult de wens van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost
hen, de Here bewaart allen die Hem liefhebben. Geslacht aan geslacht zal uw
werken roemen, zij zullen uw machtige daden verkondigen, zij zullen de roem
uwer grote goedheid verkondigen en jubelen over uw gerechtigheid. Al uw
werken zullen U loven, Here, uw gunstgenoten zullen U prijzen, uw machtig
Koningschap is een Koningschap voor alle eeuwen, uw heerschappij is over alle
geslachten. De Here schraagt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen op, aller
ogen wachten op U, Gij doet uw hand open en verzadigt met welbehagen al wat
leeft. De Here is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren in al zijn werken, ik
zal U verhogen, mijn God, Gij Koning, uw naam prijzen voor altoos en immer.
Spreuken 10:24
Wat de goddeloze vreest, dat overkomt hem,
maar Hij vervult de wens der rechtvaardigen.
De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep,
het aangezicht des Heren is tegen hen die kwaad doen. Talrijk zijn de rampen
van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here. Hij hoort naar
zondaren niet, Hij haat goddeloosheid, Hij geeft hen over aan hun eigen wegen,
waarop geen uitredding te vinden is, duisternis is hun deel, maar komen zij met
belijdenis van zonde, dan is Gods barmhartigheid groot. Zonder God is de weg
van mensen eenzaam, angst speelt een grote rol, het wordt opgevuld met veel
lawaai. Houvast wordt gezocht in mensen en bezit, of in bedwelming van
genotsmiddelen, wat een heerlijk wonder is dan de bevrijding door bekering.
Johannes 8:36
Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.
God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.
Leugen en waarheid staan recht tegenover elkaar, vlees en Geest evenzo, zij
verdragen elkaar niet, in ons woont geen goed, God is een en al goedheid. De
Geest zal altijd de Vader en de Zoon verheerlijken, wij als zijn kinderen, willen
daar volkomen deel aan hebben. Ons hartsverlangen uit dankbaarheid geboren,
gaat uit naar onze hemelse Vader, Hem leren kennen, Hem tot de hoogste
vreugde stellen, ziehier de volheid die gekomen is in Christus Jezus, Gods Zoon.
Psalm 37:4
verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
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Jesaja 30:18
Daarom verlangt de HERE ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich
verheffen om Zich over u te ontfermen, want de HERE is een God van recht;
welzalig allen die op Hem wachten.
Gods woord in ons geplant, maakt dat wij gevoelig worden voor het verlangen
van God zelf in ons leven, die kennis is een bolwerk van bewapening tegen de
vijand. Er wordt ons niet beloofd dat ons nooit iets overkomt, integendeel, er is
heel veel geschreven over Gods uitredding en genade in moeilijke tijden. Als
kind van God sta je bij voortduring in de vuurlinie van de vijand, hij is immers
die briesende leeuw, die zoekt wie hij verslinden kan. Verleidingen worden als
vurige pijlen op ons afgevuurd, en wat is het dan een troost om te weten dat
Gods wapenrusting meer dan voldoende is, om die pijlen te doven. Wordt er aan
die verleiding gehoor gegeven, dan wordt het pad van duisternis betreden, het
licht dooft en genade is een onwerkelijk woord geworden. Roepen wij naar Hem
dan komen wij in Gods hartsverlangen terecht, genade en ontferming is ons deel.
Psalm 27:14
Wacht op de HERE, wees sterk, uw hart zij onversaagd;
ja wacht op de HERE.
Onderwijs mij Here, uw weg en leid mij op een effen pad om mijner belagers
wil, hoor Here hoe ik luide roep, wees mij genadig en antwoord mij. Van
uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Here.
Één ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik, te verblijven in het huis des
Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen
en om te onderzoeken in zijn tempel. Hij bergt mij in zijn hut ten dage des
kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op
een rots. En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij;
daarom wil ik in zijn tent lofoffers brengen, ja, ik wil psalmzingen de Here.
Klaagliederen 3:25-26
Goed is de HERE voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt;
goed is het, in stilheid te wachten op het heil des HEREN.
In stilheid en vertrouwen wordt sterkte verleend, door bekering en rust vindt
verlossing plaats. Wachten op de Here brengt met zich mee, dat zijn wil en raad
wordt gegeven op zijn tijd, zijn wijsheid hebben wij nodig in alles, zodat wij niet
doen uit eigen inzicht. God behagen door de Geest brengt jezelf tot overgave aan
zijn heerschappij, dan is er kracht en sterkte in de Heer, dan is er overwinning.
Efeziërs 6:10
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
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Spreuken 24:3-4
Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd;
door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar en liefelijk bezit.
De Vader der heerlijkheid, de God van onze Here Jezus Christus, geeft ons de
Geest van wijsheid en openbaring om Hem recht te kennen. Zodat wij weten
welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de
heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven. De
overweldigende rijkdom zijner genade wordt getoond naar zijn goedertierenheid
over ons in Christus Jezus, door deze genade zijn wij behouden, door het geloof.
Dit kunnen wij niet uit ons zelf, het is wederom een gave van God, niet uit
werken, zodat niemand kan roemen. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus
Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat
wij daarin zouden wandelen, eerst kinderen des toorns, nu huisgenoten Gods.
Psalm 127:1b
Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan;
als de HERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.
Eigen werken worden opgezet om de eer en bewondering te krijgen van mensen,
ijdelheid is de grondslag, mensgericht is de drijfveer, Gods naam wordt wel
genoemd, maar Gods wil wordt niet gedaan. Het fundament van een huis die
niet op het woord van God is gebaseerd, is op los zand gelegd, en zal bij de
eerste de beste storm één grote bouwval worden. Een ieder die tot Jezus komt en
zijn woorden hoort en ze doet, diens huis wordt gebouwd op een diep gegraven
fundament. Komt er dan tegenslag als watervloed, dan kan het niet wankelen,
omdat het goed gebouwd is op de rots van ons behoud, Hij waakt en bewaart.
2 Korintiërs 5:1
Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen,
wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen,
niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.
Wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen, wij zijn op weg naar ons hemels
huis, onze tijdelijke aardse tent is op dit moment waarin wij wonen. Alles wat
wij doen of laten wordt in deze tent verricht, hebben wij deel aan het sterven van
Jezus, dan worden wij overkleed met onze woonstede uit de hemel. Wij haken
ernaar, als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen worden bevonden, het
sterfelijke moet door het leven worden verslonden. Ons verlangen is naar Hem
die alles bewerkt, het willen en het werken, zodat ons huis vol is van de Vader.
Psalm 23:6b
ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.
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2 Samuël 22:40
Gij hebt mij aangegord met kracht tot de strijd,
Gij deedt onder mij bukken wie tegen mij opstonden;
Geen twijfel mogelijk, David wist in welke naam hij had gestreden, en wie hem
de overwinning had geschonken. Geen eigen roem, maar wel roemen in de Here,
zijn God, God had zijn handen geoefend voor de strijd, zodat zijn armen een
koperen boog konden spannen. God gaf hem het schild van zijn heil, en door
verhoring van gebed heeft Hij David groot gemaakt. God is zijn sterke veste, die
zijn weg effen heeft gemaakt, zijn voeten als die der hinden, die hem op zijn
hoogte deed staan, er was ruimte voor zijn voeten, en zijn enkels wankelden
niet. God is degene die maakte dat de vijanden verdelgd werden, zij riepen om
hulp, maar werden niet verhoord, Hij deed David ontkomen aan de twisten van
zijn volk, hij werd bewaard als hoofd van natiën, volken werden hem dienstbaar.
God heeft hem verhoogd boven hen die tegen hem opstonden, hij is gered van
de geweldenaar, daarom looft hij God onder de volken, Gods naam is verheven.
Efeziërs 6:11
Doet de wapenrusting Gods aan,
om te kunnen stand houden tegen de verleidingen des duivels;
Wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden en
machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in
de hemelse gewesten. Ook wij worden aangegord met kracht tot de strijd, anders
zou onze strijd een hopeloze zaak worden, vandaar de oproep om krachtig in de
Here te zijn en in de sterkte zijner macht. Smekend bidden met aanhoudend
bidden in de Geest, geeft ons de volle bewapening die wij nodig hebben. Het
zwaard des Geestes, het woord van God, is het machtige wapen die door ons
heen gesproken wordt, zijn woord is immers op onze tong. Wij mogen in Gods
naam optreden als gezanten van Hem, in Gods overwinning gaan staan in tijden
van verzoeking en verleiding, God zal in alles voorzien en voor uitkomst zorgen.
Prediker 8:8a
Geen mens heeft macht over de wind om hem tegen te houden; en niemand
heeft macht over de dag des doods en er is geen verlof tijdens de strijd;
De strijd is des Heren, Hij is het die ons leert hoe wij strijden moeten, Hij is de
Almachtige die alles in handen heeft, bij wie geen verandering of zweem van
ommekeer is. Hij heeft altijd het laatste woord, Hij is Heer over dood en leven,
Hij beschermt en verhoogt de zijnen, en geeft overwinning in Jezus onze Heer.
Exodus 14:14
De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
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Amos 4:13
Want zie, Hij, die de bergen formeert en de wind schept,
en de mens te kennen geeft wat zijn overleg is,
die de dageraad tot donkerheid maakt, en voortschrijdt
over de hoogten der aarde, - HERE, God der heerscharen, is zijn naam.
God heeft ons een geweten gegeven, die ons kan aanklagen of vrij spreken,
Gods wet in harten geschreven door de Geest, klaagt aan bij ongehoorzaamheid.
Als God in zijn grote liefde ons tuchtigt, omdat er geen acht wordt geslagen op
zijn woord, is onoplettendheid een weg vol struikelblokken. God behandelt ons
als zonen, blijven wij vrij van tucht, dan is ons lot te wandelen op de brede weg,
waar verderf heerst. Is er een bewustwording van ongehoorzaamheid, dan is
bekering noodzakelijk, een inzien van Gods openbaring houdt in, dat wij weten
dat er voor Hem niets verborgen is. Hij oordeelt het in de mensen verborgene,
want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij
rekenschap hebben af te leggen. Hij is zeer te vrezen, maar komen wij met
erkentenis van waarheid, dan wijst Hij ons de smalle weg die ten leven leidt.
Handelingen 24:16
En hierin oefen ik mijzelf, altijd een onergerlijk geweten te hebben
voor God en de mensen.
Paulus wist hoe hij door de wet van de Geest des levens, God kon behagen, dat
er geoefend moest worden, stond voor hem vast, in het geestelijke, komt er niets
aanwaaien. Het vlees moet zijn plaats weten, dat is onze verantwoording,
heersen over datgene wat geen goed kan voortbrengen, maakt ons tot zonen
Gods. Waken over het verkregen deel dat ons in Christus geschonken is, maakt
dat het licht bij voortduring schijnt en ons hart verlicht. Duisternis verdwijnt
altijd in Gods licht en waarheid, een zuiver geweten is het loon van opletten.
Filippenzen 1:9-10a
En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder
inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt.
Als wij Gods geboden bewaren, blijven wij in Hem en Hij in ons, en waarmee
onderkennen wij dat Hij in ons blijft, aan de Geest die Hij ons gegeven heeft. De
gezindheid van de Geest is leven en vrede, de gezindheid van het vlees is de
dood, zo is onderscheiden voor ons van levensbelang. Zijn geboden zijn niet
zwaar, God liefhebben is een eerste vereiste, daaruit voortvloeiend hebben wij
lief zoals God dat heeft bedoeld, een heerlijke zekerheid in een goed geweten.
1 Korintiërs 11:32a
Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd,

214
1 Petrus 5:5
Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten.
Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God
wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.
Onderwerpen, jezelf onder het gezag brengen van de door God gegeven leiders,
die op hun beurt geen heerschappij mogen voeren, maar voorbeelden der kudde
moeten zijn. De opdracht om de kudde Gods te hoeden, is dat je dat van ganser
harte doet, niet omdat het moet, maar uit vrije beweging, niet uit schandelijke
winzucht, maar uit bereidwilligheid. Een herder die geen hart heeft voor zijn
schapen, is onbruikbaar en onbetrouwbaar voor God en mensen. Jezelf
omgorden met nederigheid, is juist voor leiders een eerste vereiste, onze Heer
zelf was zachtmoedig en nederig van hart. Hij is de opperherder, Hij is ons in
alles voorgegaan, juist Hij, de Zoon van God, had Zich kunnen laten gelden als
Heerser, maar Hij kwam als goede Herder, die zijn leven gaf voor zijn schapen.
Hebreeën 13:17a
Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u (aan hen), want zij zijn het,
die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen.
Dit gegeven is vatbaar voor allerlei verkeerde uitleg, geen heerschappij voeren is
dan het uitgangspunt om goed te kunnen functioneren, het bekwaam gemaakt
zijn is dan van levensbelang. Voorgaan in geloof, het hebben van kennis Gods,
onder zalving staan van de heilige Geest, maakt een mens geschikt om te kunnen
hoeden en waken over het hem toebedeelde. Ieder mens is verantwoordelijk
voor zijn eigen relatie met God, daarin ligt het behoud voor eeuwig, maar
zonder onderwijs en terechtwijzing gaat het toch vaak de verkeerde kant op. Er
zijn altijd dieven en rovers die het op zijn minst proberen ons uit de veilige
armen van Jezus te halen, wat is het dan heerlijk dat er gewaakt wordt over ons.
Johannes 15:13
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.
Het gebod elkander lief te hebben heeft vooral daden nodig, onze Heer was zeer
duidelijk, Hij noemt ons zijn vriend, als wij doen wat Hij gebiedt. Dit gaat
meestal ten koste van eigenliefde, aan Hem laten zien dat wij meer van Hem
houden dan onszelf, is een kwestie van gehoorzaamheid. Je leven in dienst van
God stellen, maakt je tot een levend en Hem welgevallig offer, dan wil je niets
liever dan je leven inzetten voor je vrienden. Liefde voor God moet de drijfveer
zijn in alles, elk op de door Hem gegeven plaats in de gemeente, Gods huis.
Lucas 12:48b
Van een ieder, wie veel gegeven is, zal veel geëist worden,
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Prediker 7:5
Het is beter te horen naar de berisping der wijzen
dan dat men hoort naar het lied der dwazen.
De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God, zijn handelingen komen daar uit
voort, zijn keuze is willekeurig en onstandvastig, heen en weer geslingerd op al
zijn paden. Luisteren naar hun lied, naar hun manier van doen, brengt ons al
gauw op een glibberend pad vol met kuilen, daarin is modder en verderf. Het is
aan ons om te beoordelen naar wie wij ons oor neigen, of, waar wij onze ogen
aan lenen, het feesten der dwazen, of naar reinheid en heiligheid. Het verlangen
van ons hart naar wijsheid, naar raad, zal altijd door vertrouwde mensen
gegeven moeten worden. God heeft ons de Geest van wijsheid en openbaring
gegeven, om Hem recht te kennen, hierin is heerlijke bescherming voor ons in
het onderkennen van wijs of dwaas, raad der wijzen of raad van goddelozen.
Efeziërs 4:29
Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt,
tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.
Een goed voorbeeld van raad en terechtwijzing, gegeven door een dienstknecht
van God, die uit eigen ervaring weet hoe te spreken naar Gods wil. Het afleggen
van het oude en het aandoen van het nieuwe, is een eerste vereiste van de
beginselen van het Koninkrijk van God. Niet meer zoals in vroegere wandel,
maar in nieuwheid des levens, niet meer in ijdelheid van denken, maar gij geheel
anders, want gij hebt Christus leren kennen. De oude mens zit vol misleidende
begeerten, door de duisternis vol van leugen, geen wonder dat het in de dood
moet worden gebracht. Dan zijn de mogelijkheden van God onbegrensd om deel
te krijgen aan zijn waarheid en licht, onze inzet is om door de Geest, heel
bewust te oefenen om waarheid te spreken, een ieder met zijn naaste. Verjongd
worden in ons denken, waarachtige kinderen Gods in heiligheid, is dan ons loon.
1 Petrus 4:4
Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen stort
in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u;
Wee de wereld om de verleidingen tot zonde, want er moeten verleidingen
komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt. Wij zijn in de wereld,
maar niet van de wereld, wij hebben het voorrecht om dwars tegen de
opvattingen der wereld in, stand te kunnen houden door Gods liefde en kracht.
Dan zijn wij het zout der aarde en het licht der wereld, door Jezus heilige naam.
Psalm 40:4a
Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God.
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Hosea 6:1
Komt, laat ons wederkeren tot de HERE! Want Hij heeft verscheurd,
en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden.
Door profeten had God zijn woord gesproken, Hij had er op ingehouwen, ja, hen
zelfs gedood door de woorden zijns mond. Hun zonde was de oorzaak, zij
werden een volk van boosdoeners genoemd, de oordelen Gods waren verdiend
en het was als een doorbrekend licht. Hun liefde werd benoemd als een
morgenwolk en als dauw die in de vroegte vergaat, maar God heeft behagen in
liefde voor Hem en niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffers.
Gods volk ging te gronde door gebrek aan kennis, omdat zij dat hadden gedaan,
heeft God hen verworpen, zij zijn de wet van hun God vergeten, daarom werd
aangezegd dat Hij hun zonen zou vergeten. Oneindig is de liefde van God voor
zijn volk, Hij tuchtigt en kastijdt zijn volk omdat Hij ze liefheeft, als zij zich
bekeren, dan heelt Hij en verbindt Hij, dan is er volkomen herstel en genezing.
Deuteronomium 32:39
Ziet nu, dat Ik, Ik het ben, daar is geen God, behalve Mij. Ik dood en doe
herleven, Ik verbrijzel en Ik genees, en niemand is er die redt uit mijn macht.
Hem vrezen is geen geliefd onderwerp, wij hebben het veel liever over
uitreddingen en verhoring van gebed, over onze hemelse Vader, die in Jezus met
ons is en nooit tegen ons is. Het is moeilijk te begrijpen voor een mensenkind
dat Gods liefde pijn kan doen, dat er een prijs wordt gevraagd, om meer van
Hem te houden dan van jezelf. Hij is de geweldige God, Schepper van hemel en
aarde, die in Jezus Zichzelf bekend gemaakt heeft, om de mensheid te redden.
Hem meer vrezen dan wie of wat dan ook, maakt je tot een kind van God die
Hem kent en door de Geest begrijpt wat er van je verlangd wordt. Je wilt Hem
behagen, ook al raak je daar soms mensen of dingen door kwijt, Hij is het waard.
Matteüs 10:28
En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden,
maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide,
ziel en lichaam, kan verderven in de hel.
Volmacht hebben wij als kind van God gekregen om uit te gaan voor zijn
Koninkrijk, wij hebben geen geest van lafhartigheid gekregen, maar een geest
van kracht, liefde en bezonnenheid. Voor het evangelie lijden, in de kracht Gods,
maakt dat wij mensen terug kunnen brengen naar Gods Vaderhart, daar is het
volkomen herstel, dat Hij heeft beloofd aan degene die Hem ernstig zoeken.
Hebreeën 10:31
Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God!
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Johannes 15:26
Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest
der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen;
Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle
waarheid, want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij
spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want
Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen, al wat de Vader heeft, is het
mijne, een belofte die heerlijk is vervuld op de Pinksterdag. De Geest blijft tot in
eeuwigheid bij ons, Hij is de gave Gods, de wereld kan Hem niet ontvangen,
want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar wij kennen Hem en Hij is in ons.
Hij zal ons alles leren en ons te binnen brengen, door de Geest kunnen wij Gods
woord verstaan, Hij is het die Gods woord tot leven brengt. Het nieuwe verbond
is door de Geest en niet der letter, de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
Openbaring 19:10b
Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen,
die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God!
Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.
De engel die dit woord bracht mocht niet aanbeden worden, er is geen plaats
voor engelenverering in Gods woord. Zijn liefdevolle woorden zijn ontroerend
mooi, hij is een mededienstknecht van ons, die het getuigenis van Jezus hebben.
De Geest is het die de genadegaven toedeelt, gelijk Hij wil, Gods woord roept
ons op te streven naar de gaven des Geestes, vooral naar het profeteren. Als dit
wordt nagelaten, is de kans groot dat het getuigenis van Jezus terzijde wordt
geschoven. Een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is,
want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan. Vlees wijst van nature de
Geest van God af, onderwerpen aan de leiding van Gods Geest is dan nodig,
begrijpen hoe Gods Geest met ons wil werken komt, als wij daar naar verlangen.
Romeinen 8:16
Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.
Wij hebben geen geest van slavernij ontvangen, om opnieuw te vrezen, maar wij
hebben ontvangen de Geest van het zoonschap Gods, door welke wij roepen:
Abba, Vader. Gods getuigenis is: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit
leven is in zijn Zoon, wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God
niet heeft, heeft het leven niet. Het is heerlijk om vanuit de Geest te getuigen,
het is heerlijk om Gods woord uit te dragen, tot verheerlijking van Jezus naam.
Johannes 15:8a
Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt
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Spreuken 4:18
Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht,
dat steeds helderder straalt tot de volle dag.
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Gerechtvaardigd
door het geloof in Jezus, gerechtvaardigd door zijn bloed, hebben wij deel aan
Gods licht. Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft
het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der
heerlijkheid Gods. Christus zal over ons lichten, Hij de Rechtvaardige leeft om
velen rechtvaardig te maken. Licht om te wandelen op Gods weg maakt ons tot
lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende, zodat wij
zijn tot Gods eer. Als het woord van Christus rijkelijk in ons woont, heeft
duisternis weinig kans, dan is er bewapening die zijn weerga niet kent, dan is
zijn woord in ons binnenste waarlijk vol van kracht, om de boze te weerstaan.
Psalm 16:11
Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde
is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.
Openbaring is een vanzelfsprekend onderdeel in onze relatie met God, door de
Geest wandelen wij, houden wij het spoor, trekken wij rechte voren. God
openbaart ons door de Geest wat Hij heeft bereid voor degene die Hem
liefhebben, want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wat
geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is
opgekomen, dat maakt Hij ons bekend, omdat wij van Hem zijn. Wij mogen
spreken met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest
geleerd zijn, het geestelijke verstaan is dan het gevolg. Blijdschap over het
wandelen voor Gods aangezicht, de intense vreugde van het verstaan wat de
Geest zegt, omdat wij geopende oren hebben gekregen, om Gods wil te doen.
1 Korintiërs 1:30
Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is
geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,
Wij mogen wandelen op de gebaande weg, die de heilige weg genoemd wordt,
geen onreine zal die betreden, de verlosten wandelen daarop. De vrijgekochten
des Heren mogen in eeuwige vreugde wandelen, omdat zij op weg zijn naar hun
eeuwig huis. Alles hebben wij ontvangen uit Gods hand, niets is er waar wij over
kunnen roemen, alleen aan Hem alle eer, die ons Jezus gaf tot verzoening.
Johannes 14:6
Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven;
niemand komt tot de Vader dan door mij.
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2 Korintiërs 2:15
want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden,
en onder hen, die verloren gaan;
Het is God die de geur van Christus en de reuk van zijn kennis allerwegen door
ons verspreidt, Hij is het, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren. Voor
degenen die ongehoorzaam blijven, is het een doodslucht ten dode, maar voor
degenen die aan het woord gehoorzamen, is het een levensgeur ten leven. Als
wij uit zuivere bedoelingen het woord brengen, bekwaam gemaakt in dienst van
God, dan zijn alle handelingen gebaseerd op de kennis die Hij in ons heeft
gelegd. Gods werk in ons, voor de één niet om aan te horen, voor de ander
heerlijk nieuws tot redding. Ingezet worden op de plaats waar je bent, thuis of op
de plek van arbeid, is het deel van ieder kind van God, Hij zal het doen bij allen.
Filippenzen 1:28b
Hierin is voor hen een aanwijzing van hún verderf,
doch van úw behoud, en dat van Godswege.
Wij mogen ons nooit door tegenstanders laten beangstigen, doen wij dit wel, dan
raken wij onze vrijmoedigheid kwijt, en durven wij niets meer te zeggen. Aan
ons is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar
ook voor Hem te lijden, in de strijd van het geloof. Vijanden van het kruis zijn er
in overvloed, mensen die de naam van Jezus niet kunnen verdragen, en het maar
vreemd vinden dat je niet met hen mee wilt doen. Vijandschap uit zich altijd op
dezelfde manier, vleselijke begeerten worden uiteengezet als het enige juiste, en
alles wat daartegen ingaat, moet op z`n minst de mond gesnoerd worden. De
aanwijzing van hún verderf, ruikt niet fris en is een geur die ruikt naar de dood.
Galaten 6:14
Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen
anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus,
door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld.
Het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar
voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. Zijn volmaakte offer is
voor eens en altijd oorzaak van eeuwig heil, reiniging en heiliging maakt ons tot
voorwerpen met eervolle bestemming. Aardse vaten die geuren naar de zoete
geur van Christus, vol van de kennis der heerlijkheid Gods, vol van kracht, die
van God is en niet van ons, aantrekkelijke kinderen Gods die leven tot Gods eer.
Johannes 3:16a
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga,
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1 Korintiërs 8:2-3
Indien iemand zich inbeeldt enige kennis verworven te hebben,
dan heeft hij nog niet leren kennen, zoals het behoort;
maar heeft iemand God lief, dan is hij door Hem gekend.
Kennis hebben in eigen inzichten en daarop steunen, is kennis die opgeblazen
maakt, de Here vertrouwen met je ganse hart, laat zien dat je van Hem houdt. De
liefde sticht, bouwt op, en staat recht tegenover ijdele kennis, waarover gepocht
kan worden. De leegheid van menselijke leringen houden geen stand voor het
aangezicht van God, je bent in eigen werken verstrikt waarin eigen liefde de
overhand heeft. Wij hebben één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn, en één
Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn. Als wij ons als wetende
gedragen en niet als leerlingen van de Allerhoogste, worden wij verwaand en
beneveling is ons deel, hebben wij Hem boven alles lief, dan is kennen ons heil.
1 Korintiërs 13:2
Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles,
wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette,
maar ik had de liefde niet, ik ware niets.
Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb,
dat gij elkander liefhebt. Hieraan zullen zij weten, dat gij discipelen van Mij zijt,
indien gij liefde hebt onder elkaar. Heerlijke woorden van troost, de liefde die
God door de heilige Geest in ons hart heeft uitgestort, stelt ons in staat om lief te
hebben zoals Jezus, Gods Zoon. Zelfverloochening is een eerste vereiste, leren
door de heilige Geest is daarbij inbegrepen, God is liefde, en wie in de liefde
blijft, blijft in God en God blijft in hem. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst
heeft liefgehad, als wij elkander niet liefhebben, blijven wij in gebreke wat
betreft het kennen van God. Hem liefhebben boven alles en je naaste als jezelf
hoort bij elkaar, wie zijn geboden heeft en bewaart, die is het die Hem liefheeft.
2 Timoteüs 2:19
En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk:
De Here kent de zijnen, en:
Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid.
Als wij door Hem gekend zijn, is onze bijdrage dat wij in Hem blijven, het is
aan ons, om niet weer naar oude gewoonten te grijpen. Vernieuwd worden door
de heilige Geest houdt in dat wij onvoorwaardelijke overgave aanbieden, naar
Gods ontferming hebben wij dan deel aan de genade en eeuwige liefdesuiting.
Psalm 139:1
HERE, Gij doorgrondt en kent mij;
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Romeinen 6:22
Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen,
hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.
Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt,
is het eeuwige leven in Christus onze Here. Geen vergissing mogelijk, ben je
gehoorzaam aan zonde, dan ben je slaaf van de zonde, dan dien je
ongerechtigheid en brengt het de geestelijke dood. Sta je in dienst van God, dan
wordt je gehoorzaamheid tot gerechtigheid gerekend, dan is daar de heerlijke
vrucht van heiliging in Christus Jezus. Wij moeten dood zijn voor de zonde,
deze mag niet langer als koning heersen in ons sterfelijk lichaam, de zonde mag
over ons geen heerschappij meer voeren. Als wij met Christus gestorven zijn,
geloven wij, met Hem te zullen leven, wie gestorven is, is vrij van de zonde.
Filippenzen 3:10-11
(Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de
gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende,
zou mogen komen tot de opstanding uit de doden.
In Christus is het niet mogelijk een eigen gerechtigheid na te streven, eigen
wetten houden geen stand, en staan haaks op de gerechtigheid welke uit God is
door het geloof. Alleen God kan genade schenken, aan ons is het de taak om
goed met deze genade om te gaan. Vergeving ontvangen en zelf bij voortduring
kwalijk nemen, is een daad van ongehoorzaamheid, en brengt je in dienst van de
zonde. Deel hebben aan het lijden van Christus is in alle eenvoud, aanvaarding
van onrecht en tegenstand, met daarin bij voortduring een vergevende houding.
Wraak nemen is uit de boze, kwaad met kwaad vergelden ook, als wij plaats
maken voor de toorn van God, zal Hij het ons vergelden, aan ons de ootmoed.
Hebreeën 12:4
Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden
in uw worsteling tegen de zonde,
Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf, indien wij
onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Jezus Christus is onze
voorspraak bij de Vader, Hij is de rechtvaardige, en Hij is een verzoening voor
onze zonden. De Trooster zal ons leren hoe om te gaan en af te rekenen met
zonde, die zo licht in de weg staat, ons oog richtende op Jezus, onze leidsman.
Romeinen 8:13
Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij
door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.
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Lucas 9:35
En er klonk een stem uit de wolk, die zeide:
Deze is mijn Zoon, de uitverkorene, hoort naar Hem.
Op de berg der verheerlijking, na het gesprek met Mozes en Elia, kwam er een
wolk die hen overschaduwde, en Mozes en Elia gingen deze wolk in. En vanuit
de wolk kwam daar de stem van onze hemelse Vader, die getuigde dat dit zijn
uitverkorene was, zijn geliefde Zoon. Hoort naar Hem, is Gods oproep, nu nog
steeds voor een ieder die tot Hem komt, onze verheerlijkte Heer spreekt tot zijn
kinderen. Door Gods Geest kunnen wij verstaan, door Gods woord kunnen wij
handelen, wij komen in zijn nabijheid en in zijn tegenwoordigheid, door te doen
wat Hij zegt. Daar is ook Gods heerlijkheid, die ons omringt als een vurige
muur, waar wij veilig zijn in Jezus armen, verborgen met Christus in God. God
opent ons geestelijk oor, als wij ons buigen en overgave aanbieden, Hij opent
ons verstand als wij bereidwillig zijn weg willen gaan, Hij is een beloner voor
wie Hem ernstig zoeken. Zijn Zoon eren, Hem verhogen, heeft alles te maken
met een luisterend hart, die Hem in alles zoekt te behagen, in woord en in daad.
Johannes 3:32-33
Die uit de hemel komt, is boven allen; wat Hij gezien en gehoord heeft,
dat getuigt Hij en zijn getuigenis neemt niemand aan.
Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is.
Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft
de Geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in
handen gegeven. Wie de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de
Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op
hem. Het is niet mis te verstaan, de uitnodiging om in de Zoon van God te
geloven is nog steeds van kracht, Hij is het begin en einde van alle dingen. Hij is
de eerste en de laatste. Hij is de levende, Hij is dood geweest, en zie, Hij leeft,
en Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk, en Hij heeft alle macht.
1 Johannes 5:20
Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft
om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon
Jezus Christus. Dit is de Waarachtige God en het eeuwige leven.
Zonder Jezus geen kennis Gods, zonder Jezus geen liefde Gods, geen verlossing
en geen genade, met Jezus de eeuwige troost van de Vader, met Jezus recht op
de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader, voor altijd.
Kolossenzen 1:27b
Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.
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Hebreeën 12:28-29
Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen,
dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze
met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur.
Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Wij hebben een God van
openbaring, Hem afwijzen is kiezen tegen Hem, als iemand nalatig is, heeft God
geen welbehagen in die mens. Alles hier op aarde is wankel en tijdelijk, niets is
hier blijvend, en toch is wat wij doen of laten bepalend voor dat wat eeuwig
blijft. Als er geen rechte eerbied is, geen godsvrucht, dan wordt het onmogelijk
God te behagen, wij kunnen Hem immers alleen behagen door de heilige Geest.
De Geest van kennis en vreze des Heren, is ons gegeven, zodat wij geen excuus
hebben als wij straks voor de rechterstoel van Christus staan. Want wij moeten
allen aanhoren, wat een ieder in zijn lichaam verricht heeft, het goede, zowel als
het kwade. Hem gehoorzamen brengt altijd het goede voort, het welgevallige en
het volkomene, daar is de plaats van onberispelijk zijn in de vreze des Heren.
Psalm 16:8
Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.
Ik prijs de Here, die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn
nieren, een heerlijke omschrijving van David die van harte blij is met de raad
Gods. Zijn hart verheugt zich en zijn ziel juicht, hij voelt zich veilig, want God
maakt hem het pad des levens bekend, hij vindt overvloed van vreugde bij Gods
aangezicht, en hij ziet liefelijkheid in Gods rechterhand, voor eeuwig. Wij
hebben een onveranderlijke God, Hij blijft voor eeuwig dezelfde, zoeken wij
Hem, dan laat Hij Zich vinden, Hij doet open als wij kloppen, Hij geeft als wij
bidden. Vast en zeker zet Hij onze voeten op de rots, onze schreden maakt Hij
vast, zodat wij met een nieuw lied in de mond, Hem mogen vereren en danken.
Spreuken 10:30
De rechtvaardige zal in eeuwigheid niet wankelen,
maar de goddelozen zullen de aarde niet bewonen.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven, zalig de armen van
geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Een onwankelbare belofte
voor kinderen Gods die bereidwillig zich laten vormen naar het beeld van Gods
Zoon. De rechtvaardige daden der heiligen in nauwgezette samenwerking met
Gods Geest, brengt een rotsvaste eeuwige beloning, voor altijd bij Hem wonen.
Psalm 18:32
Want wie is God behalve de HERE, wie is een rots buiten onze God?
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Psalm 111:7-8
De werken zijner handen zijn waarheid en recht,
betrouwbaar zijn al zijn bevelen, vastgesteld voor immer en altoos,
volbracht in waarheid en oprechtheid.
Groot zijn de werken des Heren, na te speuren door allen die er behagen in
hebben. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden, Hij heeft zijn verbond voor
eeuwig verordend, heilig en geducht is zijn naam. Onze Schepper, is de enige
waarachtige God, als wij Hem kennen, schenkt Hij ons het eeuwige leven, en dat
leven is in zijn Zoon. Deel hebben aan zijn verbond, is deel hebben aan Gods
Zoon, God is getrouw, door wie wij zijn geroepen tot gemeenschap met zijn
Zoon Jezus Christus, onze Here. God heeft Hem uitermate verhoogd en Hem de
naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie
zou buigen, van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde
zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!
Johannes 14:6-7a
Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven;
niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gij Mij kendet,
zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben.
Niemand kan tot Jezus komen, tenzij de Vader, die Hem gezonden heeft, hem
trekke, een volkomen samenwerking in het roepen van mensen om tot de
verlosten te behoren. God de Vader is degene die harten bewerkt, Hij is het, die
om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in ons werkt. Er is
verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.
Uit God is het, dat wij in zijn Zoon deel krijgen aan zijn wijsheid, heiliging en
verlossing, en rechtvaardigheid, zodat alle eer naar Hem toegaat, die ons heeft
gezocht. Zijn liefde en trouw omringen ons als klederen des heils, zijn waarheid
omhult ons als de mantel der gerechtigheid, wij zijn voor eeuwig zijn eigendom.
1 Johannes 1:3b
En ónze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.
Hem kennen is wandelen in het licht, in Hem is geheel geen duisternis, indien
wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben, en in de duisternis wandelen,
dan liegen wij en doen de waarheid niet. Wandelen wij in het licht, dan is
gemeenschap met elkander mogelijk, omdat het bloed van Jezus ons reinigt van
alle zonde. Indien wij onze zonde belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om
onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid, voor altijd.
Johannes 17:17
Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.
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Psalm 35:27
Laten jubelen en zich verheugen, wie mijn rechtvaardiging begeren;
dat zij bestendig zeggen: De HERE is groot,
die welgevallen heeft aan het heil van zijn knecht.
David wordt omringd door vijanden, die hem naar het leven staan, lasterende
spotters, valse getuigen, die hem zonder oorzaak haten. Zij willen hem vangen,
een kuil graven, zij beramen onheil en goddeloze vechtlustigen, zoeken zijn
ondergang. Kortom vijandschap in een notendop, er is geen nieuws onder de
zon, is iemand een vijand, dan zal altijd het onheil worden gezocht van degene
die God ernstig zoekt. Er is geen ontkomen aan, maar net als David, mogen wij
onze hoop zetten op God, die alles in handen heeft, voortdurende smekingen en
lofoffers brengen ons af van de omstandigheden waarin wij verkeren. Wanneer
wij ons leven overgeven aan Hem, onze getrouwe Schepper, steeds het goede
doende, zal Hij voor de uitkomst zorgen, Hij, de rechtvaardige rechter, helpt.
1 Petrus 2:19
Want dit is genade, indien iemand,omdat hij met God rekening houdt,
leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt.
Het onrecht brengt pijn, als iemand goed doet en lijden moet verduren, is dát
genade bij God. Wij zijn hiertoe geroepen, daar ook Christus voor ons geleden
heeft, en ons een voorbeeld heeft nagelaten, opdat wij in zijn voetstappen
zouden treden. Hij, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog
is gevonden, die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed niet
dreigde. Hij gaf het over aan Hem, die rechtvaardig oordeelt, Jezus heeft in zijn
lichaam onze zonden op het hout gebracht, opdat wij, aan de zonden
afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven, en door zijn striemen zijn wij
genezen. Kijkend naar Hem, onze Heiland en Heer, is er groter vreugde hier op
aarde, te weten dat Jezus ons mint, en dat Hij boven alles, alle moeite waard is.
Psalm 34:16
De ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen,
en zijn oren tot hun hulpgeroep;
Het aangezicht des Heren is tegen hen die kwaad doen, Hij richt een dis aan
voor de ogen van hen die ons benauwen, Hij is het die ons hoofd zalft met olie,
ja, met vreugdeolie. Hij geeft ons een lofgewaad, klederen des heils, Hij noemt
ons terebinten der gerechtigheid, een planting des Heren, tot zijn verheerlijking.
1 Petrus 4:16
Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij zich niet,
maar verheerlijke God onder die naam.
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Spreuken 10:14
Wijzen bewaren de kennis,
maar de mond van de dwaas is een steeds dreigend onheil.
De vrucht van de Geest is onontbeerlijk om tot het doel te komen van Gods
roeping, het gelijkvormig worden aan het beeld zijns Zoons. Om tot de wijze
maagden te behoren, is het verwerven van eigen olie samen met de Geest strikt
noodzakelijk. Een hart dat volkomen uitgaat naar God, verlangt naar steeds meer
van zijn nabijheid, het gevolg kan niet uitblijven, meer vrucht en meer olie.
Zelfbeheersing uit zich in nadenken en bezonnenheid, daar wordt kracht aan
verleend en liefde is het uitgangspunt, de Geest van wijsheid en openbaring is
vaardig en krijgt alle ruimte. Als iemand geen rekening houdt met dit alles, dan
is onbetrouwbaarheid zijn deel, vrouwe dwaasheid is luidruchtig, enkel
onverstand, zij weet niets, leegheid gaat voorop en brengt verderf als onheil.
Johannes 14:24
Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord, dat gij hoort,
is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft.
Bewaren is: een gevonden schat koesteren, want het is door jou gevonden en de
kostbaarheid ervan is je deel. Als je Jezus hebt gevonden, en zijn woord leest en
hoort, dan zijn zij van onschatbare waarde, in Jezus zijn alle schatten van
wijsheid en kennis verborgen. Hoe duidelijk zijn de woorden door Jezus
gesproken, als je ze niet bewaart, heb je Hem niet lief, dan heb je geen deel aan
Hem. Liefhebben heeft vele vormen, het doen wat Hij zegt is altijd het begin en
het einde van laten zien wie jouw Heer is. Laten wij zijn woord liggen als niet
belangrijk, hebben wij onszelf meer lief dan Hem, met alle gevolgen van dien.
Liefde, blijdschap, vrede, zijn dan de eerste kenmerken die op de achtergrond
raken, zijn wij hier gevoelig voor, dan is alsnog doen, de oplossing voor herstel.
1 Timoteüs 6:20
O Timoteüs, bewaar wat u is toevertrouwd, houd u buiten het bereik
van de onheilige, holle klanken en de tegenstellingen
der ten onrechte zo genoemde kennis.
Woordvoerders die met eigen kennis je op een dwaalspoor proberen te brengen
zijn er genoeg, hoe belangrijk is dan de kennis van God, die wij bezitten door
vertrouwelijke omgang. Als wij op geen enkel punt ons iets af laten pakken,
omdat wij ons bewapend weten met die kennis, dan bewaren wij het gevondene.
Onze schatten in de hemel zijn voor eeuwig, verzameld uit liefde voor Jezus.
Lucas 11:28
Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren.

227
1 Johannes 2:28
En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden,
vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst.
Ziet, welke een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods
genoemd worden, en wij zijn het ook, de wereld kent ons niet, omdat zij Hem
niet kent. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader, een ieder die de Zoon
loochent, heeft ook de Vader niet. Indien zijn woord in ons is, blijven wij in de
Zoon en in de Vader, de zalving die wij door het geloof hebben ontvangen, is op
ons door de heilige Geest. Het is de zalving die ons leert over alle dingen,
niemand kan ons leren wie God is, het is een persoonlijke zaak tussen God en
mens. In het blijven in Hem is het verbond zichtbaar dat Hij heeft gesloten, de
belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven. Zonder Jezus kunnen
wij niets doen, indien wij in Hem blijven, dragen wij vrucht voor onze Vader.
Jeremia 31:34a
Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren:
Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen,
Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun
tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Want hun ongerechtigheden
zal Ik vergeven en hun zonden niet meer gedenken, het beloofde verbond vol
van liefde, totaal verwijzend naar het volbrachte offer van Jezus onze Heer. Wij
zijn voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, want
door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden. In
Hem blijven, is bij voortduring in de vrijspreking der genade zijn, daar is Gods
opvoeding en leren door de Geest. Geven wij ons vlees te veel ruimte, dan raken
wij het zicht op Jezus onze Verlosser kwijt, het kruis brengt voor ons vlees de
dood, maar wat een heerlijkheid, voor onze geest brengt het leven en overvloed.
Romeinen 10:8
Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart,
namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken.
Gerechtigheid uit het geloof spreekt, wij hoeven niet ver te zoeken, het is in ons
binnenste. Als wij belijden dat Jezus Heer is, en met ons hart geloven, dat God
Hem uit de doden heeft opgewekt, zullen wij behouden zijn, want met het hart
gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Al
wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen, al wie de naam
des Heren aanroept, zal behouden worden, Gods belofte in Jezus vervuld voor
altijd.
Jesaja 61:1a
De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft;
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Jesaja 41:15
Zie, Ik stel u tot een scherpe, nieuwe dorsslede met dubbele sneden;
gij zult bergen dorsen en verbrijzelen, en heuvelen zult gij tot kaf maken.
God heeft ons macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in de naam
van Jezus geloven, hun, die uit God geboren zijn. Wij zijn door God de Vader,
verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de
Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.
Vanaf het moment dat wij zijn overgebracht, hebben wij te maken met machten
der duisternis, die proberen om ons weer uit het licht te halen, naar het kamp van
de vijand. Onze schuilplaats is in God, met Christus samen zijn wij veilig, de
keuze om op Hem te vertrouwen is vanaf het begin nodig om stand te kunnen
houden. Krachtig in de Here, brengt je in de sterkte van zijn macht, daar is je
wapenrusting en daar kunnen verleidende machten niet hun gang gaan, het zijn
overwonnen vijanden, in Jezus naam wordt elke berg en heuvel tot kaf gemaakt.
Romeinen 16:20a
De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden.
Wat een machtige belofte, elke strijd en elke worsteling in Jezus naam, is bij
voorbaat in Gods machtige handen, niet de vijand heeft het voor het zeggen,
maar God, die altijd het laatste woord heeft. Strijden wij de goede strijd, dan
wordt ons de overwinning geschonken, ja, dan wordt de vijand onder onze
voeten vertreden. Opvallend is ook hier dat God onze houding aanziet, geloven
wij in zijn almacht, dan is daar die heerlijke beloning die God schenkt als wij
Hem vertrouwen. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus, in alle
benauwdheden is Hij bij ons, en door Hem zijn wij meer dan overwinnaars.
2 Korintiërs 10:4
want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk,
maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken,
Het naar beneden halen van verdedigingswallen, heeft alles te maken met onze
geestelijke strijd, het kennen van God is dan het eerste vereiste. Elke redenering
en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis Gods, wordt als leugen
ontmaskerd en heeft dan geen bestaansrecht meer. Elk bedenksel kan dan als
krijgsgevangene worden gebracht onder de gehoorzaamheid aan Christus, als
onze gehoorzaamheid volkomen is, kan alle ongehoorzaamheid bestraft worden.
Inzetbaar als strijder in de hemelse gewesten, met Gods macht bekleed, gaan wij
ervaren dat er voor Gods kinderen geen grens is aan Jezus macht, hallelujah!
Matteüs 28:18b
Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde.
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Psalm 27:3
Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet;
al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.
De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijn
levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn? Want Hij bergt mij in zijn hut ten
dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij
hoog op een rots. Hij is het die mijn hoofd opheft boven mijn vijanden rondom
mij; daarom wil ik zingen, ja psalmzingen de Here, onze God. Van Uwentwege
zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht, ik zoek uw aangezicht, Here, onderwijs
mij, Here, uw weg en leid mij op een effen pad om mijner belagers wil, want
valse getuigen zijn alom. Hoor hoe ik luide roep, wees mij genadig en antwoord
mij, verberg uw aangezicht niet voor mij, al hebben anderen mij verlaten, toch
neemt de Here mij aan. Wacht op de Here, wees sterk, ja wacht op de Here.
Spreuken 30:5
Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.
Onze God is te vertrouwen, als je een pas bekeerde bent, moet dat nog geleerd
worden, ben je al langer op de weg, dan spreekt het al veel meer. In welke staat
van geestelijke groei een mens ook is, het blijft toch een uiting van geloof om bij
Hem te schuilen. Omstandigheden zijn vaak de aanleiding van vrees en angst,
onze inzet om zijn woord te geloven en te doen, brengt ons in zijn nabijheid.
Bidden kent vele vormen, maar uiteindelijk is en blijft het Gods opdracht om
Hem in alles te betrekken, voor Hem leven en niet voor jezelf, maakt je tot een
krachtig kind van God. Loutering, beproeving, het is allemaal nodig om Gods
woord in ons op te laten wassen, het moet volkomen doorwerken in ons leven.
Psalm 56:4-5
Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God, wiens woord ik prijs.
Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?
Niet zien naar de dingen die op aarde zijn, maar zoeken naar de dingen die
boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. De dingen
bedenken die boven zijn, is Gods opdracht in alle omstandigheden, want voor
het aardse zijn wij gestorven, en ons leven is verborgen met Christus in God.
Bewaring is in Gods hand, Hij laat alle dingen medewerken ten goede voor hen,
die Hem liefhebben. Veilige toren van kracht, als wij ons vertrouwen op Hem
stellen, zijn wij onaantastbaar, Hij is de God der hope in alle omstandigheden.
Psalm 46:2
God is ons een toevlucht en sterkte,
ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
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1 Johannes 3:13
Verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat.
Liefhebben is een verkregen voorrecht, wij hebben de liefde van Christus Jezus
leren kennen, omdat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Het is aan ons, om
met dezelfde liefde van de broeders te houden, onszelf verloochenende, ons
leven inzettend. Als er op enig gebied gebrek is, en wij brengen liefde niet in
praktijk, door ons binnenste toe te sluiten, kan de liefde van God niet naar buiten
komen. Wie niet liefheeft, blijft in de dood, haat hoort bij werelds denken,
waarin de mensenmoorder zijn ware aard laat zien, wie haat, heeft geen deel aan
Gods liefde. Het leven is uit God, wij zijn een nieuwe schepping, wij geheel
anders, wij hebben Christus leren kennen, het oude is voorbij, zie, het nieuwe is
gekomen. Bij het oude blijven, betekent in de praktijk, bij de zonde blijven,
doen wij naar het nieuwe leven, dan is Gods barmhartigheid ons deel voor altijd.
Psalm 112:10
De goddeloze ziet het en ergert zich, hij knarst met de tanden en wordt
verteerd; de begeerte der goddelozen gaat teniet.
Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op, genadig en barmhartig en
rechtvaardig, voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken
recht behartigt. Welzalig de man die de Here vreest, die van harte lust heeft aan
zijn geboden, zijn nakroost zal machtig zijn op aarde, het geslacht der oprechten
zal gezegend worden. Overvloed en rijkdom zijn in zijn huis, zijn gerechtigheid
houdt voor immer stand, zijn hoorn verheft zich in ere, zijn hart is gerust, vol
vertrouwen op de Here. Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen, zijn hart is
standvastig, hij vreest niet, terwijl hij met vreugde op zijn vijanden ziet. Leven
en overvloed is weggelegd voor Gods zijnen, dood en verderf voor goddelozen.
Leviticus 19:18
Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen
van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de HERE.
Gij zult onder uw volksgenoten niet als lasteraar rondgaan; gij zult uw naaste
niet naar het leven staan, gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Geboden ten
leven, haat is dodend, en wil altijd de boventoon voeren, hoezeer hebben wij
begrip nodig waar barmhartigheid uit bestaat. Liefde is machtig, het bedekt tal
van zonden, het spreekt vrij, het stelt gerust en geeft dat wat nodig is, vanuit een
gewillig hart. God heeft in liefde behagen en in kennis van God, zijn liefdevolle
barmhartigheden houden nooit op, zij zijn elke morgen nieuw voor zijn volk.
Johannes 15:12
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.
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Handelingen 4:11
Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad,
die nochtans tot hoeksteen is geworden.
Bouwlieden van die tijd, geestelijke leiders die als taak hadden mensen op te
bouwen in het geloof, waren zeer verontwaardigd, omdat Petrus en Johannes het
volk leerden en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. Vervolging
was hun deel, de beide mannen moesten verantwoording afleggen over de
genezing van de verlamde man, welke Petrus in alle vrijmoedigheid, vol van de
heilige Geest gaf. Zij hadden in de naam van Jezus Christus deze weldaad
kunnen doen, een zieke gezond gemaakt, door de naam van Jezus Christus, de
Nazoreeër, die zij gekruisigd hadden. Zij vertelden dat God Hem had opgewekt
uit de doden, en dat daarom deze mens gezond voor hen stond, en dat de
behoudenis is in niemand anders dan Jezus. Mond en wijsheid was beloofd, zij
weigerden om zich de mond te laten snoeren, vrijlating en wonder werden tot
verheerlijking van God, zij verhieven eenparig hun stem tot God in lofprijs.
1 Petrus 2:7
U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De
steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen
en een steen des aanstoots en een rots der ergernis,
Degenen die in hun ongehoorzaamheid aan het woord, zich stoten aan deze
steen, zijn ook daartoe bestemd, afkeuren en ongeloof zijn de bewerkers van
dood en bederf. Wat zijn de beloften van God toch heerlijk, wij zijn een
uitverkoren geslacht, wij hebben een koninklijk priesterschap, wij zijn een
heilige natie. Wij zijn Gods volk, Hem ten eigendom, om de grote daden te
verkondigen van Hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn
wonderbaar licht, wij, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder
ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Alle kinderen van onze hemelse
Vader, dragen de naam van Jezus in heilig priesterschap, in het Vaderlijk huis.
Lucas 20:18
En ieder, die op die steen valt, zal verpletterd worden;
en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen.
Allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden,
maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij
verleiden en worden verleid. Het wee u, staat vast over alle werkers der
ongerechtigheid, het gezegend zij u, is voor werkers die zien op Jezus in alles.
Lucas 10:16a
Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij;
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Spreuken 11:17
Een weldadig man doet zichzelf wèl,
maar wie onbarmhartig is, kwelt zijn eigen vlees.
Oorzaak en gevolg, het woord van God spreekt daar bij voortduring over, doet
men het goede, dan is daar de zegen van God, doet men het kwade, dan is daar
pijn en moeite. Het goede doen, heeft vele facetten, waarin de leerschool een
belangrijk gegeven is, keuzes maken om dwars tegen je vleselijk denken in te
handelen is een dagtaak. Wij zijn van nature niet zo geneigd om dat wat tegen
ons is, van harte te helpen, en toch zegt Gods woord het tegendeel. Geen wonder
dat het vleselijk denken gescheiden moet worden van het geestelijk denken, en
geen wonder dat het tweesnijdend zwaard daar voor nodig is. Het is een
heerlijke overwinning om te kunnen handelen naar Gods woord, in plaats van lik
op stuk beleid een liefdevolle, begripvolle reactie. Barmhartigheid is Gods
herstellende macht in mensen die vergeving hebben ontvangen, hoeveel te meer
is het voor ons nodig te vergeven en barmhartigheid te bewijzen aan iedereen.
Romeinen 12:1
Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods,
dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer:
dit is uw redelijke eredienst.
Onze redelijke eredienst is God dienen, voor Hem buigen, Hem gehoorzamen en
Hem eren in alles. De vernieuwing van ons denken is noodzakelijk, om niet te
blijven hangen in werelds denken, hervorming is opnieuw gevormd worden,
zoals God het heeft bedoeld. Zodat wij mogen erkennen wat de wil van God is,
het goede, welgevallige en volkomene. Als onze ziel zijn plaats weet, zich buigt
en onderwerpt, zijn wij in staat om Hem te gehoorzamen, deze ootmoed wordt
altijd rijk gezegend en is tot zegen voor anderen. Ontelbare nuances worden in
ons gecorrigeerd, net zolang tot het zo diep is doorgedrongen, dat de liefde van
God bij voortduring onze leidraad is, het goede heeft het kwade overwonnen.
Jakobus 2:13
Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem, die geen barmhartigheid
bewezen heeft; barmhartigheid (echter) roemt tegen het oordeel.
Waar zouden wij zijn zonder Hem, hoe zouden wij leven zonder zijn trouw en
goedertierenheid, Hij is alles waard. Hij die zit op de troon en aan het Lam,
komt alle lof en eer toe tot in eeuwigheid. Wij mogen beelddragers zijn, doen
zoals Hij is, Hem tot eer zijn, omdat wij Hem meer liefhebben dan onszelf.
Lucas 6:36
Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.
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Marcus 1:35
En vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op en ging naar buiten
en Hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar.
Jezus, volkomen één met de Vader, ging altijd naar plaatsen waar Hij alleen kon
zijn met Hem. Vaak werd Hij daarin gestoord, mensen vonden het maar moeilijk
om Hem met rust te laten, zij zochten Jezus en verlangden naar meer van zijn
nabijheid. Geen wonder, de heerlijkheid van God was in en rondom Hem, vele
genezingen en bevrijdingen vonden plaats, en het evangelie werd verkondigd. Er
is niets zo aantrekkelijk dan in Gods tegenwoordigheid te zijn, er is niets nieuws
onder de zon wat betreft het verlangen van mensen, Hij is immers onze Maker.
Gods heerlijkheid wordt ons gegeven door de Geest, als wij Jezus volgen, is dat
ons deel, wij mogen wandelen door de Geest en met kracht bekleed, daarvan
getuigen. Ook voor ons is het nodig om in stilheid God te zoeken, tijd nemen
voor onze Heer en Heiland, heeft als heerlijk loon, Hem steeds ervaren in alles.
2 Korintiërs 3:18
En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is,
de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld
van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.
Het nieuwe verbond waaraan wij deel hebben, is vol van Gods getuigende
heerlijkheid, door onze wedergeboorte hebben wij deel aan zijn Koninkrijk en
mogen wij daar binnengaan. Wij zijn uit de macht der duisternis overgebracht in
het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de
vergeving der zonden. Om die reden heeft Hij ons macht gegeven kinderen Gods
te worden, dragende de machtige naam van Jezus, ervaren wij Gods kracht en
mogen wij daarin wandelen. Lichtende sterren, te midden van een ontaard
geslacht, voor de een tot aanstoot, voor de ander aantrekkelijk, voor dezen een
doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven, wij zijn het verschil.
1 Petrus 4:14
Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig,
daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust.
Verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook
met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Gods
heerlijkheid rust op ons, Gods kracht tilt ons boven alles uit, wij zijn op weg,
dwars door verdrukking, die ons een eeuwig gewicht van heerlijkheid brengt.
Efeziërs 3:16
opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid,
met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens,
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Psalm 45:2
Mijn hart trilt van blijde woorden, ik draag mijn gedicht een koning voor, mijn
tong is de stift van een vaardig schrijver.
Een opborrelende bron van vreugde over de woorden die gesproken gaan
worden, diep uit de psalmist zijn hart. Een gedicht voor een machtige Koning
die schoner is dan de mensenkinderen, over wiens lippen vreugdeolie is
uitgegoten, en voor altijd de gezegende Koning zal zijn. Hij is een Held, vol van
majesteit en luister, Hij voert oorlog voor de zaak van waarheid, ootmoed en
gerechtigheid. Zijn pijlen zijn gescherpt, zij dringen in het hart van des Konings
vijanden, de heerschappij rust op zijn schouders. Zijn troon staat voor altoos en
eeuwig vast, Hij heeft gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; Hij, de Zoon
van God is met vreugdeolie gezalfd boven zijn metgezellen. Heerlijk geurend
zijn al zijn klederen, klanken van snarenspel verheugen zijn hart, want daarin
wordt de liefde van zijn bruid geuit, Hij troont op de lofzangen van zijn volk.
Hosea 2:18-19
Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven
door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming;
Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de HERE kennen.
Met liefdeskoorden heeft God zijn volk getrokken, Hij heeft zijn Zoon gezonden
om Hem te leren kennen, om Hem bekend te maken. Zijn verbond is een eeuwig
verbond, vol van genade en waarheid, vol van liefde voor de verloren mens. Hij
wil niet dat sommigen verloren gaan, Hij blijft trekken totdat zij Jezus aannemen
als hun persoonlijke Verlosser en Heer. Jezus is de Gezalfde, de God met ons, de
belofte van herstel voor de hele mensheid, Gods geliefde Zoon die Zich gezet
heeft aan de rechterhand van Gods majesteit in den hoge. Hij is de afstraling van
Gods heerlijkheid, de afdruk van zijn wezen, Hij is onze hemelse bruidegom en
wij behoren Hem toe als bruid, Hij is het lied van ons hart en van ons leven.
Jesaja 61:10
Ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij
heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid
heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het
hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.
Gods gerechtigheid is heerlijk vervuld, de overwinning is een feit, wij mogen
zijn tot lof zijner heerlijkheid, dragende de klederen des heils. Koningskinderen
in reine gewaden, gewassen en wit gemaakt in het bloed des Lams, wat een eer!
Openbaring 19:9a
Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams.
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Johannes 11:25b
Ik ben de opstanding en het leven;
wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven,
Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping,
Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. Door het bloed zijns kruises
hebben wij vrede met God, omdat Hij alle dingen met Zich verzoend heeft,
hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. De dood was niet in staat om
Jezus vast te houden, God heeft Hem opgewekt, Hij verbrak de weeën van de
dood, Hij is opgestaan, Hij leeft! De prikkel des doods is de zonde en de kracht
der zonde is de wet, wij waren dood door onze overtredingen. Maar God heeft
ons levend gemaakt, in Christus zijn wij ook mede opgewekt door het geloof aan
de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt. Wij zijn begraven in de
doop met Christus, wij zijn in zijn dood gedoopt, zodat wij door de majesteit des
Vaders, mogen wandelen in nieuwheid des levens, samen met Christus Jezus.
Psalm 51:19
De offeranden Gods zijn een verbroken geest;
een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.
Besef van zonde is noodzakelijk om te kunnen onderscheiden in waarheid of
leugen, het is de Geest die overtuigt van zonde, Hij is de Geest der waarheid en
wil ons leiden naar de volle waarheid. Is er geen besef, dan blijft de zonde
heersen als koning, waaraan gehoorzaamd moet worden, is er wel besef, dan
mogen wij leren er dood voor te zijn. Er is geen groter verschil te bedenken,
God dienen, of de zonde die ons tot slaaf maakt, de weg ten leven of de weg die
regelrecht voert naar de dood. Als er besef van zonde is komt ook de schaamte,
dan is er berouw, dan is er ootmoed en belijden, dan wordt de genade zichtbaar.
Kolossenzen 3:3
Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.
De gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is
leven en vrede. Als wij niet zijn als de graankorrel, die in de aarde valt en sterft,
blijven wij onveranderde mensen, het geheim ligt in zelfverloochening en kruis.
Dragen wij ons kruis, dan dragen wij ook de schoven, want wie met tranen
zaaien zullen met gejuich oogsten. Als wij Jezus volgen en alles prijsgeven,
zullen wij vele malen terug ontvangen en het eeuwige leven erven, tot Gods eer.
Romeinen 8:33b-34
God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen?
Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is,
de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.
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Marcus 2:17
En Jezus hoorde het en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn,
hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn.
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
De liefdeswet van Christus in zijn volle omvang, Hij eet met tollenaars en
zondaars, uit liefde voor de verloren mens. De geestelijke leiders van die tijd
vonden daar iets van, en keurden af wat Jezus deed, niet beseffend dat zij Gods
liefdeswerk afkeurden. Nog altijd is er een geestelijke wet, God wederstaat de
hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Wil je iets zijn in eigen
ogen, dan is verheffing je deel, aanzienlijken kijken neer op onaanzienlijken.
Wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, zij zijn
het die besef hebben van hun geringheid, zij zijn het die God zoeken omdat zij
niets kunnen zonder Hem. Hij verderft de wijsheid der wijzen, en het verstand
der verstandigen zal Hij laten uitlopen tot niets, omdat zij God niet nodig
hebben, komen zij tot erkentenis van waarheid, dan is Gods genade groot.
Lucas 18:13
De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen
naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide:
O God, wees mij, zondaar, genadig!
Jezus sprak deze gelijkenis met het oog op sommigen, die van zichzelf
vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren en al de anderen verachtten. Twee
mensen gingen op naar de tempel om te bidden, de één was een Farizeeër, de
ander een tollenaar. De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank
U, dat ik niet zo ben als de andere mensen, zoals rovers, onrechtvaardigen,
echtbrekers of ook als deze tollenaar. Verder vond hij zichzelf goed doende, wat
een verschil met het gebed van de tollenaar, hij was degene die gerechtvaardigd
naar huis ging, de genade werd zijn deel als verhoring op zijn schuldbelijdenis.
Spreuken 29:23
Eens mensen hoogmoed vernedert hem,
maar een nederige van geest zal eer ontvangen.
Weer die tegenstelling, weer oorzaak en gevolg, hoezeer hebben wij Gods woord
nodig om Hem recht te kennen, om te weten door de Geest wat zijn wet in ons
binnenste zegt. Vind je zelf van alles en nog wat zonder Gods wet in je
binnenste, dan sta je al gauw buiten Gods liefde. Ben je bereid om eerst te
bedenken wat Gods liefdeswet zegt, dan is je onderwerping tot eer van God.
1 Samuël 2:7
De HERE maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij.
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Galaten 4:17
Zij zijn vol ijver voor u, maar niet op de juiste wijze, want
zij willen u buitensluiten, opdat gij vol ijver voor hen zoudt zijn.
Kennis van Gods woord houdt mondigheid in, ben je gericht op mensen, dan is
er al gauw aardse gebondenheid, dan gaan wereldse basisprincipes een rol
spelen. Soms wordt dan de naam van Jezus nog wel genoemd, maar je moet je
vooral onderwerpen aan menselijk gedachtegoed, waarin eigenbelang voorop
staat. Het lichaam van Christus, zijn gemeente, bestaat uit vele leden, God heeft
elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij het heeft
gewild. Niemand kan zeggen, ik heb jou niet nodig, elk mens is gekocht en
betaald en Gods eigendom, een ieder is even kostbaar in het oog van God. Hoe
belangrijk is het dat er onderscheiding wordt geleerd, als iemand om welke
reden dan ook heerschappij wil voeren, moet daar kennis tegenover staan.
Dienen in ijver is op zichzelf goed, en brengt gewin als het in dienst van God is.
Efeziërs 4:14
Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder
invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen,
in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,
Waar zijn bedieningen voor, zij mogen maar één doel hebben, en dat is heiligen
toerusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Elke
bediening moet mensen aan Christus binden, zodat een ieder Hem ten volle zal
kennen, de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods, brengt
geestelijke volwassenheid. Dan groeien wij als gemeente, ons aan de waarheid
houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. Hier
kan geen menselijke leer tegenop, onze vastheid is in Hem, onze verlossing is
door Hem, heelheid is in Hem te vinden, weg zijn alle zwakke aardse leringen.
Romeinen 12:10-11
Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld,
in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here.
Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden, als één lid lijdt, lijden alle
leden mede, als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Hemelse
wijsheid van God wordt ons gegeven in Christus, om te kunnen onderscheiden
waar het op aankomt. Het verschil tussen aards en hemels is onnoemelijk groot,
dwalen zonder Hem, of overvloedige liefde in helder inzicht en fijngevoeligheid.
1 Johannes 2:15
Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is.
Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.

238
Romeinen 10:13
want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.
Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen, al wie de naam
des Heren aanroept, omdat hij gelooft dat Jezus Heer is en dat God Hem uit de
doden heeft opgewekt, zal behouden worden. Met het hart gelooft men tot
gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Niemand kan zeggen
Jezus is Here, dan door de heilige Geest, niemand kan spreken door de heilige
Geest zonder bekering. Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen, zijn naam
uitdragen is onze taak, tot getuige zijn van die heerlijke naam is voor elk kind
van God een roeping. Ons gedrag is geheel anders, omdat wij Christus Jezus
hebben leren kennen, wij zijn het zout der aarde en het licht der wereld. Wij
mogen dat licht laten schijnen door ons heen, goede werken tot verheerlijking
van onze hemelse Vader, Hij verleent kracht aan ons getuigenis door de Geest.
2 Timoteüs 2:19b
De Here kent de zijnen, en:
Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid.
Alle ongerechtigheid is zonde, een ieder die de zonde doet, doet ook de
wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid. De wet van Christus is volkomen
liefde, het is een koninklijke wet, als wij daaraan beantwoorden, hebben wij lief,
zoals God ons liefheeft. Door de wet van de Geest des levens zijn wij
vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods, in Christus zijn wij waarlijk
vrij, Hij heeft de wet vervuld. De liefde is de vervulling der wet, het doet zijn
naaste geen kwaad, maar heeft zijn naaste lief als zichzelf. Wij moeten jagen
naar gerechtigheid en naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here
aanroepen uit een rein hart, licht verjaagt duisternis, liefde verjaagt alle haat.
Handelingen 4:12
En de behoudenis is in niemand anders,
want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven,
waardoor wij moeten behouden worden.
God heeft Hem, onze Heer, uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle
naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen en alle
tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God de Vader. Verloren
zijn of behouden worden, verliezen of winnen, alles is beschreven in Gods
woord. Geloven wij in Gods Zoon dan zijn wij meer dan overwinnaars door
Hem die ons heeft liefgehad, niets kan ons dan nog scheiden van Gods liefde.
1 Johannes 5:11b
God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon.
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Jeremia 33:3
Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote,
ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.
Een niet te versmaden uitnodiging met een grote beloning, Hem leren kennen en
verzekerd zijn dat Hij zal laten merken dat Hij alles in zijn machtige handen
heeft. Zijn belofte is altijd ondoorgrondelijk, Hijzelf is ondoorgrondelijk,
niemand heeft vat op Hem, Hij doet naar zijn raadsbesluit. Niemand kan God
tegenhouden, Hij houdt Zich aan zijn woord, Hij is de onveranderlijke genadige
God. Gods roepstem beantwoorden is onze taak, in ons roepen naar Hem zal
altijd een hulpvraag zijn, een verwachting van redding uit nood, of verlangen
naar Gods liefde en geborgenheid. Hij is onze toevlucht en vesting, zijn trouw is
schild en pantser, Hij is oneindig te vertrouwen, de Allerhoogste is onze schutse.
Jesaja 64:7
Er was niemand die uw naam aanriep, die zich beijverde om
aan U vast te houden. Want Gij hebt uw aangezicht voor ons verborgen
en ons aan de macht onzer ongerechtigheden prijsgegeven.
God hoort naar zondaars niet, maar is iemand godvruchtig, en doet hij zijn wil,
die verhoort Hij. Gods beloften en voorwaarden zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden, is ons hart gericht op Hem, dan hoort Hij, als wij Hem de wet willen
voorschrijven, in eigen gerechtigheid, dan hoort Hij niet. Wie is als Hij, de enige
waarachtige God, wie doet als Hij, onze machtige Vader God, en wie mogen
komen voor zijn aangezicht, wij, die geloven dat Hij zond zijn Zoon. Een
heerlijk voorrecht, een niet te begrijpen voorrecht, eeuwen lang was dit
verborgen, maar door de Geest aan ons geopenbaard. Er staat geschreven:
Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart
is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.
Romeinen 11:33
O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe
ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest.
Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet.
God heeft ons allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over ons allen
te kunnen ontfermen, ontferming komt na schuldig zijn, in Jezus is Gods
ontferming volmaakt, in Jezus is Gods genade zichtbaar geworden voor altijd.
Daniël 2:22
Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen,
Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem.
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Spreuken 3:21-22
Mijn zoon, laat ze niet wijken uit uw ogen,
bewaar overleg en bedachtzaamheid,
dan zullen zij het leven voor uw ziel zijn, een sieraad voor uw hals.
De wijsheid is tot zegen als je haar omarmt als zijnde goed voor je, niet als een
vergetende toehoorder die niet doet naar het woord, maar als iemand die de
onderwijzing bewaart in zijn hart. Leven en vrede zullen zich vermeerderen in
vermenigvuldiging, liefde en trouw is je deel als sieraad voor je hals, omdat ze
op de tafelen van je hart zijn geschreven. De verwerving van genegenheid en
goedkeuring in de ogen van God en mensen, is de beloning van trouw zijn in het
doen naar Gods welbehagen. Een boom des levens is zij voor wie haar
aangrijpen, wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen, welzalig de mens die
wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt, rijkdom en eer is zijn deel.
Jakobus 1:25
Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid,
en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder,
doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.
Zijn wet overpeinzen bij dag en bij nacht, omdat je aan des Heren wet een
welgevallen hebt, maakt dat je een boom wordt, geplant aan waterstromen, die
zijn vrucht geeft op zijn tijd welks loof niet verwelkt. Niet luisteren naar
goddelozen, niet meedoen met zondaars, niet zitten bij spotters, is naar Gods
woord iemand die welzalig is. Jezelf onbesmet van de wereld bewaren, is
zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, Gods wijsheid brengt je grote
vreugde in vervulling van de koninklijke wet, Hem in alles liefhebben en je
naaste als jezelf. Waar de Geest des Heren is, is vrijheid, Hij is het die Gods wet
in ons binnenste legt, en in onze harten schrijft, door Hem kennen wij Gods wil.
2 Timoteüs 3:14-15
Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie
gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent,
die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.
Welzalig een ieder die gelooft, niemand uitgezonderd, het leren en doen, het
kennen en weten, deel hebben aan Gods liefdevolle verordeningen, is deel
hebben aan de overweldigende rijkdom zijner genade. De Geest van wijsheid en
van openbaring is gegeven om Hem recht te kennen, door Jezus onze Heer.
Jesaja 54:13
Al uw zonen zullen leerlingen des HEREN zijn,
en het heil uwer zonen zal groot zijn;
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Ezechiël 13:3
Zo zegt de Here HERE: Wee de dwaze profeten,
die hun eigen geest volgen, zonder iets geschouwd te hebben. Onbetrouwbare mensen die naar eigen inzicht profeteren, worden hier
aangesproken, zij hebben bedriegelijke dingen en leugenachtige waarzeggerij
geschouwd. Zij zeggen: zo luidt het woord des Heren – terwijl zij niet door de
Here gezonden zijn, en dan wachten zij nog op de vervulling van het woord. Wat
zij niet deden was op de bressen gaan staan en geen beschermende muur
opgetrokken tegen de vijand, zodat het volk stand zou houden op de dag des
Heren in de strijd. Zij doen het volk dwalen door te zeggen: vrede, zonder dat er
vrede is, dat is hun muur, het wordt nog mooi bepleisterd met kalk, maar het
houdt geen stand. Zij hebben Gods oordeel over zich heen gehaald, en worden
verbannen uit het boek van Gods volk, Hijzelf zal de gekalkte muur naar
beneden halen, zijn toorn wordt uitgestort over de muur en de valse profeten.
Jeremia 23:29
Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het woord des HEREN,
of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?
Valse profeten zijn er altijd op uit om de naam van God te doen vergeten door
hun dromen te vertellen die uit een verkeerde geest zijn oorsprong vindt. Zij
vertellen elkaar trots over deze dromen en stelen ondertussen de woorden van
God om indruk te maken. Gods woord is zo duidelijk, wat heeft het stro met het
koren gemeen, het is aan ons om te onderscheiden, woorden rechtsreeks uit het
hart van God of namaak uit eigen hart of verkeerde geest. Als wij alleen maar
mooie woorden willen horen, dan kennen wij God niet, Hij zendt zijn woord en
dat heeft grote kracht. Dat verpulvert alle duisternis en verbrandt alle stro,
pijnlijk voor ons vlees, maar o zo heilzaam voor ons samenzijn met onze God.
Lucas 13:28
Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en
Isaak en Jakob zult zien en al de profeten in het Koninkrijk Gods,
maar uzelf buitengeworpen.
Werkers der ongerechtigheid worden weggestuurd, zij zullen geen deel hebben
aan het Koninkrijk Gods. Aan de vrucht van werkers is te zien of zij uit God zijn
ja, of nee, is de vrucht niet goed dan ook de oorsprong niet, laten wij op onze
hoede zijn voor vrome en schoonklinkende woorden, zij brengen ons onheil.
Hosea 12:11
En Ik zal tot de profeten spreken en Ik zal veel gezichten geven,
en door de dienst van profeten zal Ik in gelijkenissen spreken.
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Psalm 147:13
Want Hij maakt de grendels van uw poorten sterk,
Hij zegent uw kinderen in uw midden;
De Here heeft welbehagen in wie Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid
hopen. Hij bepaalt het getal der sterren, Hij roept ze alle bij name, groot is de
Here en geweldig in kracht, zijn verstand is onbeperkt. De Here bouwt
Jeruzalem Hij verzamelt de verdrevenen, Hij geneest de verbrokenen van hart en
verbindt hun wonden. De Here houdt de ootmoedigen staande, maar Hij
vernedert de goddelozen ter aarde toe. Zingt de Here een loflied toe, psalmzingt
onze God met de citer, want het is goed, onze God te psalmzingen, ja, het is
liefelijk, een lofzang is betamelijk. Jeruzalem, roem de Here, Sion, loof uw God,
Hij geeft uw gebied vrede, Hij verzadigt u met het vette der tarwe. Hij zendt zijn
bevel op de aarde, zijn woord loopt zeer snel, Hij geeft sneeuw en rijp, Hij werpt
zijn ijs als stukken, wie kan bestaan voor zijn koude? Hij zendt zijn woord en
doet ze smelten, Hij doet zijn wind waaien, water is gekomen als levende bron.
Jesaja 12:2-3
Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte
en mijn psalm is de HERE HERE, en Hij is mij tot heil geweest.
Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils.
O, hoe wonderbaar is Jezus bloed, Gods toorn heeft zich afgewend en Hij heeft
de Trooster gezonden, onze zonden zijn in de diepten der zee geworpen. Onze
God gedenkt ze niet meer, want wij zijn voor eens en altijd geheiligd door het
offer van het lichaam van Jezus Christus. Geloven in de Zoon van God brengt
ons in de liefdevolle erbarming en genade van onze hemelse Vader, Hij spreekt
ons vrij in Jezus, Hij hoort naar ons in Jezus, Hij zegent ons met allerlei
geestelijke zegen in Jezus. Geloven alleen is tot heil en zaligheid voor onze ziel,
wie zou Hem niet verhogen met een lied, zoveel genade en rijkdom, Hij is alle
lofzang waard, de grote daden Gods mogen wij verkondigen tot eer van Hem.
Psalm 32:7
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid,
Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding.
Omringd worden met jubelzangen, uiting van een onnoemelijke dankbaarheid,
want de overtredingen zijn vergeven, de zonde is bedekt. Verheugt u in de Here
en juicht, gij rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart, want de Here,
onze God heeft grote dingen gedaan, Hij wil zegenen degenen die van Hem zijn.
Habakuk 3:18
nochtans zal ik juichen in de HERE, jubelen in de God van mijn heil.
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Ezechiël 3:21
Maar als gij de rechtvaardige waarschuwt, opdat hij niet zondige,
en hij zondigt niet, dan zal hij zeker leven,
want hij heeft zich laten waarschuwen; en gij hebt uw leven gered.
Wachter zijn, het waken begint van binnenuit, is iemand afgedwaald dan moet er
teruggehaald worden, een bediening als profeet, herder, en voor ons allen. Geen
gemakkelijke taak, er moet dan al veel bekwaamheid zijn, beginnend bij, geen
vrees voor mensen hebben. Waarschuwen vanuit Gods woord, in samenwerking
en dienen vanuit de Geest, is vaak een boosheid opwekkende gebeurtenis. Men
houdt er niet van om gecorrigeerd te worden, zeker niet als het over zonde gaat,
die als eigenschap heeft, dat het verborgen wil blijven. Het is de Geest die
overtuigt van zonde, wij als Gods dienstknechten hebben als taak om uit te
stappen in gehoorzaamheid aan Gods woord, om te redden en te behouden.
Jakobus 5:19-20
Mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt, en een ander
brengt hem tot inkeer, weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg
terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken.
De genezende werking van belijden van zonden en het gebed voor elkaar staat
vast, vergiffenis wordt geschonken als een kostbare gift en brengt Gods heil.
Wij, als gemeente Gods, moeten bovenal bestendige liefde hebben voor elkaar,
want de liefde bedekt tal van zonde. Is iemand niet in Gods liefde, dan is oordeel
snel gebeurd, dan is daar het wijzen met de vinger en de gevolgen zijn niet te
overzien. De liefde van God is in ons hart uitgestort door de Geest, die liefde is
uit genade ons deel geworden, vergeving moet een antwoord krijgen in ons doen
en laten. Gelijkvormig worden aan het beeld van Gods Zoon, houdt vooral
nederig en zachtmoedig zijn in, hoog van de toren blazen hoort bij hoogmoed.
Galaten 6:1
Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij,
die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid,
ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.
Wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle, hoe belangrijk is het dat wij zelf
bedenken, welk maaksel wij zijn. Met geestelijk bestempeld worden, is Bijbels
gezien altijd iemand die onderscheiding heeft tussen goed en kwaad. Inzetbaar
voor Gods gemeente zijn degenen die geoefend hebben in deze onderscheiding.
Hebreeën 13:17a
Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u (aan hen), want zij zijn het,
die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen.
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Handelingen 2:28
Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen;
Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht.
Het is God die ons roept om deel te krijgen aan het leven, welke is in zijn Zoon,
Jezus Christus. Het is Jezus die de dood heeft overwonnen, het is God de Vader
die Hem heeft opgewekt en Hem door zijn rechterhand verhoogd heeft. Jezus
heeft Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit zijns Vaders, afwachtende,
totdat zijn Vader alle vijanden gemaakt heeft tot een voetbank voor zijn voeten.
Vijandschap is in ons allemaal, van nature zijn wij tegen God, ons vlees
onderwerpt zich niet aan de wet Gods, het is niet in staat om God te behagen. In
en door de Geest, gelovende dat God ons hart bewerkt, zijn wij in staat de
werkingen des lichaams te doden, om deel te krijgen aan het leven Gods. Hij,
die Christus Jezus opgewekt heeft, zal ook onze sterfelijke lichamen levend
maken en alle vijandschap leggen onder de voeten van zijn geliefde Zoon, Jezus.
Hebreeën 12:2
Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus,
de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag,
het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende,
en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.
Jezus volgen, is opletten en Hem niet uit het oog verliezen, en de dingen
bedenken die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Omstandigheden die ons
kunnen opslokken, zijn vaak de oorzaak van het zicht kwijtraken op de enige
leidsman in het geloof, onze Heer. God is getrouw en zal altijd laten merken, dat
de weg die is ingeslagen leidt tot verderf, want daar waar aards gedacht wordt, is
de weg vol van wereldse gezindheid. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God,
geen wonder, dat teruggaan naar oude dingen, je onder een verkeerde
heerschappij brengen, vol van haat. De weg ten leven, daar waar de vreugde
voor Gods aangezicht, volkomen werkelijkheid is, is terug te vinden door
erkentenis van waarheid en besef van verschil, met God, of zonder Hem leven.
Kolossenzen 3:3
Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.
Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde, indien wij met Christus
gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven. Het moet voor
ons vaststaan, dat wij wèl dood zijn voor de zonde, maar levend voor God in
Christus Jezus, deelhebben aan Jezus, is een eeuwige bron van leven in vreugde.
Psalm 116:9
Ik zal wandelen voor het aangezicht des HEREN in de landen der levenden.

245
Spreuken 25:6-7
Praal niet bij de koning, ga niet staan op de plaats der groten;
want het is beter, dat men tot u zegt: Kom hierheen, hoger op!
dan dat men u vernedere voor de aanzienlijke, die uw ogen hebben gezien.
Niets menselijks vreemds, meer willen zijn dan je bent, streven hogerop te
komen en gewoon gaan staan op een plaats die je niet toekomt. Niemand gaat dit
zien als gewoon, er is geen respect voor mensen die zich indringen en denken te
ontkomen aan menselijke verhoudingen, of leefregels. In het Koninkrijk van
God is dit niet anders, daar waar hoogmoed is, komt men ten val, God hoort niet
naar en wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.
Vernederen en verhogen is in Gods hand, naar zijn raadsbesluit, in zijn heilige
gerechtigheid, wijst Hij een ieder zijn plaats aan in de gemeente, en straks voor
eeuwig in zijn nabijheid. Wij mogen geen gedachten koesteren hoger dan ons
voegen, niet onze zinnen zetten op hoge dingen, maar op en in het eenvoudige.
Plannen maken is Gods werk, als wij doen naar Gods woord, zal altijd de
vergelding voor ons uitgaan, er is loon voor degenen die Hem ernstig zoeken.
Psalm 131:1
HERE, mijn hart is niet hovaardig, mijn ogen zijn niet trots; ik wandel niet
in grootse dingen, noch in dingen die te wonderbaar voor mij zijn.
In Jezus is er rust voor onze ziel, in Hem zijn, is deel hebben aan zijn
zachtmoedigheid en nederigheid. Hij verzadigt ons met zijn liefde en trouw,
volle tevredenheid en geborgenheid is er in Hem te vinden, Hij is onze rust en
Hij leert ons te blijven in Hem, zijn juk is zacht, zijn last is licht. Hem kennen is
het hoogste wat aan een mens gegeven kan worden, Hij, de allerhoogste Koning,
wil dat wij aan zijn voeten zitten, luisterende naar zijn woord. Eenvoudige
toewijding aan Christus, brengt ons op een onvoorstelbare hoge plaats, door God
gegeven, eigen inbreng wordt teniet gedaan, dankbaarheid is dan tot eer en lof.
Matteüs 23:12
Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden
en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.
Bezonnenheid, kracht en liefde hebben wij ontvangen uit Gods hand, daar is
onze inbreng ook op gericht, samen met de heilige Geest zullen wij altijd weten
welk deel ons is toegemeten. Een heerlijke plaats waar onze ziel de zaligheid zal
ervaren, die God heeft weggelegd voor wie Hem vrezen en Hem willen dienen.
Spreuken 18:12
Vóór de val is het hart van de mens hoogmoedig,
maar ootmoed gaat vooraf aan de eer.
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Filippenzen 4:5b-6
De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen
door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.
De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal onze harten en gedachten
behoeden in Christus Jezus, als wij Hem in alles zoeken. Niemand ontkomt aan
moeilijkheden, zij zijn vaak de toetsstenen van ons geloof, hoe wij reageren is
bepalend voor Gods vrede. Afzetten, er tegenin gaan, mopperen, je angst aan
laten jagen, het zijn uitingen die tot onrust leiden, en de vrede Gods is ver te
zoeken. Gebiedende wijs is de opdracht om in geen ding bezorgd te zijn, onze
manier om met zorgen om te gaan, is vaak het tegendeel, geen wonder dat het
woord van God scheiding moet brengen tussen ziel en geest. Wij kunnen het
woord van God bedenken, maar dan gaan onze gevoelens precies de andere kant
op en de grond onder onze voeten zakt weg. Onderkennen wij deze uiting van
het vlees, dan is de uitkomst eenvoudig, er dood voor zijn, en in volkomen
vertrouwen geloven dat God nabij is en ons boven alles uit wil tillen, tot zijn lof.
Psalm 55:23
Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen;
Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.
Het gevolg van Hem in alles betrekken is, dat Hij onze paden recht maakt, Hem
vertrouwen is niet op eigen inzicht steunen. De enige manier waarop een mens
gerechtvaardigd wordt is, door het geloof in Christus Jezus, God ziet ons aan in
Jezus. De heilige Geest getuigt dat wij kinderen Gods zijn, wij mogen tot God
naderen en Hem Abba, Vader noemen. Als een kind mogen wij vol vertrouwen
ons hand in die van Jezus leggen, Hij wil ons leiden en ons leren hoe om te gaan
met de dingen die ons als kind van God overkomen. Je bekommernis werpen op
Hem, is een actieve daad, die ons in zijn nabijheid brengt, Hij zet onze voeten op
de rots, welke is Christus Jezus, vastheid in Hem waar niemand aan kan komen.
1 Korintiërs 10:13
Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw,
die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met
de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.
Hij is onze hemelse Vader, Hij heeft het goede met ons voor, zijn trouw is niet te
evenaren, Hij laat niemand in de steek. Uitkomsten zijn elke keer weer in Hem
te vinden, Hij troost ons na moeiten, Hij verandert ons na moeiten, Hij is nabij
ons, wat een God is Hij, in Jezus mogen wij Hem steeds weer de dank brengen.
1 Tessalonicenzen5:18
dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u
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Matteüs 6:20
maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest
ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.
Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere
liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God
dienen èn de Mammon. Jezus heeft woorden van eeuwig leven, Hij is het licht
der wereld, Hij geeft ons zijn licht om te onderscheiden waar het op aankomt.
Waar is ons hart op gericht, is het op aardse goederen, dan is ons oog al gauw
vertroebeld, en wordt hebzucht aangewakkerd, en zal doen wat elke zonde
veroorzaakt, duisternis in hart en lichaam. Wie geld liefheeft, wordt van geld
niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Is ons hart gericht op
de heerlijke rijkdom van schatten in de hemel, dan is onze ziel gerust en veilig
en volkomen verzadigd met de liefde van God, omdat het hemels gericht is.
1 Timoteüs 6:10
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht.
Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald
en hebben zich met vele smarten doorboord.
Wat een verdriet brengt de duisternis, afhaken van het geloof, alle hoop kwijt
zijn op een heerlijke toekomst, een afgodsdienaar in plaats van een verloste des
Heren. Gods woord is een en al waarschuwing tegen afgoderij, om welke dingen
de toorn Gods komt, en wie kan dan nog bestaan. God is zeer te vrezen, wie de
vreze des Heren niet kent, veroorlooft zich dingen waarvan de draagwijdte niet
te overzien is. Als wij de Geest van wijsheid en openbaring hebben ontvangen,
verlicht dat onze ogen en hart, want dan is er rechte kennis van Gods wil. Dan
strijden wij de goede strijd des geloofs, en grijpen het eeuwige leven, waartoe
wij geroepen zijn, daar zijn wij in veilige omarming, dicht bij het hart van Jezus.
1 Korintiërs 6:11
En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen,
maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd
door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.
Wat een liefde spreekt hieruit, hoop, waar geen hoop was, liefde vol van genade,
voor de mens die zich bekeert, die uit het vuur wordt gered om rein te worden
verklaard van alle zonde en smet. Hoe groot is het verlangen van God om de
wereld te redden, Gods Zoon is gekomen om ons vrij te maken van alle zonden.
Jesaja 55:1
O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt,
koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.
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Psalm 112:7-8
Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen, zijn hart is gerust,
vol vertrouwen op de HERE; zijn hart is standvastig, hij vreest niet,
terwijl hij met vreugde op zijn vijanden ziet.
Welzalig de man, die de Here vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden,
zijn zegen is gewis, leven en overvloed wordt geschonken, gerechtigheid is zijn
deel. Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op, barmhartig en genadig
en rechtvaardig, aan de vrucht herkent men de voorspoed door God gegeven.
Een gerust hart heeft een veilige schuilplaats in God gevonden, een standvastig
hart weet wie zijn God is, voor wie zou hij vrezen, wie kan hem iets doen. Vol
vertrouwen is een machtig wapen tegen elke vijand, het brengt je in de sterkte
van Gods macht, de vreugde die hieruit voortkomt, is de vreugde van Gods
almacht over alle machten en krachten, Hij is de God van alle uitkomsten. De
goddeloze ziet het en ergert zich, hij knarst met de tanden en wordt verteerd,
haat en boosheid zijn eigenschappen die altijd een dodelijke uitwerking hebben.
Efeziërs 6:11
Doet de wapenrusting Gods aan,
om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels;
Stand houden is alleen mogelijk in Christus onze Heer, Gods geboden zijn door
Hem volkomen vervuld, in Jezus zijn wij omgord met de waarheid. In Hem
worden wij bekleed met het pantser der gerechtigheid, en worden onze voeten
geschoeid met de bereidvaardigheid om te wandelen in het evangelie des vredes.
Hij is het die ons het schild des geloofs overhandigt, zodat wij alle brandende
pijlen van de boze kunnen doven, Hij geeft ons de helm des heils, die wij mogen
opzetten om in de hemelse gewesten te verkondigen dat Gods heil op ons is. Het
zwaard des Geestes is vol van kracht om de vijand te weerstaan, de Geest is het
die Gods woord levend maakt in ons, zodat wij samen met Hem de strijd voeren.
Aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, wakende met
alle volharding, brengt ons in de volkomen zekerheid van medeoverwinnaars.
1 Korintiërs 15:58a
Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar,
te allen tijde overvloedig in het werk des Heren,
Hoe waarachtig zijn Gods geboden en hoe tillen zij ons boven alles uit, Hem
vertrouwen, Hem juist in tegenstand de eer brengen die Hem toekomt, namelijk
dat Hij alles in handen heeft, dood en leven, heden en toekomst, glorie aan Hem.
Jesaja 26:3
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.
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Psalm 52:10
Maar ik ben als een groenende olijfboom in het huis van God;
ik vertrouw op Gods goedertierenheid, altoos en immer.
Gods goedertierenheid, zijn verbond met ons, zijn kinderen, aan wie de genade
geschonken is om in tegenstand dicht bij Hem te schuilen. Er zullen altijd
mensen zijn die op het kwade uit zijn, die er een genoegen in scheppen om met
een tong als een geslepen scheermes bedrog te plegen. Zij hebben het kwade lief
boven het goede en spreken leugen boven waarheid, zij houden van verderfelijke
taal en een bedriegelijke tong. God heeft hierin altijd het laatste woord, het
verderf keert zich tegen degenen die dachten dat zij sterk waren, die God niet tot
hun veste stelden en die op hun rijkdom vertrouwden. Wij zijn als een olijfboom
in het huis van God, gezalfden des Heren, fris en groen, ondanks de tegenstand,
Hij geeft immers de kracht en uitredding omdat wij Hem in alles vertrouwen.
Het is aan ons om Hem te loven en zijn naam te verwachten, want die is goed, in
de tegenwoordigheid van al zijn gunstgenoten, in zijn heilig huis, zijn gemeente.
2 Korintiërs 1:21-22
Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God,
die ook zijn zegel op ons gedrukt
en de Geest als onderpand in onze harten gegeven heeft.
Het zegel van eigendom en echtheid is op ons gedrukt, wij zijn gekocht en
betaald met het kostbare bloed van onze Here Jezus Christus, wij dienen de
enige waarachtige God. Het recht van zoon verkregen, het recht om vol van olie
te zijn door de Geest, het recht om onze hemelse Vader te zoeken en aanbidden,
in geest en waarheid. Niet te omschrijven zijn de heerlijke beloften die aan ons
worden gegeven in Jezus, Gods Zoon, het eeuwige leven, een heerlijke toekomst
en nu al zijn gezalfden. Gods trouw bewijst Hij elke dag opnieuw aan zijn
geliefden, Hij bevestigt bij voortduring onze zalving omdat wij zijn geliefde
Zoon willen volgen in alles. Jezus, naam boven alle naam, de Gezalfde, in Hem
zijn alle schatten van wijsheid en kennis te vinden, gegeven door de Geest Gods.
1 Petrus 4:14
Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig,
daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust.
Smaad lijden om de naam van Christus is het deel van al Gods kinderen,
godsvruchtig leven betekent vervolging, afwijzing en kwaadsprekerij, de
vreugde die God geeft door zijn Geest, geeft heerlijke vertroosting in alles.
Psalm 105:15
Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad.
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Psalm 42:9
Des daags zal de HERE zijn goedertierenheid gebieden,
en des nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God mijns levens.
Verlangen en smachten naar God, verlangen om voor zijn aangezicht te staan, bij
Hem te zijn, Hem ervaren. Voor ons gevoel is God soms niet aanwezig, vooral in
tijd van beproeving, hoe belangrijk is het dan om je geloof in werking te zetten.
Wij mogen ons verblijden in beproeving, Hij, onze God is iets aan het
uitwerken, juist om ons dichter bij Hem te brengen en ons geloof sterk te maken.
Dwars tegen onze gevoelens in zeggen dat het Gods liefde is die ons dingen laat
overkomen, maakt Hem tot het voorwerp van aanbidding, wetend dat Hij alles
laat medewerken ten goede. Onze ziel mogen wij toespreken en zeggen: Hoop
op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God, zo de ziel zijn
plaats aanwijzend in onderwerping aan de levende God. Op Hem hopen, op
Hem wachten, Hem stellen tot jubelende vreugde, Hem vereren in alles, maakt
dat er dag en nacht een lofzang op onze lippen is, omdat Hij een en al liefde is.
Lucas 8:13
Die op de rotsbodem, zijn zij, die het woord, zodra zij het horen,
met blijdschap ontvangen; en dezen hebben geen wortel,
zij geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden zij afvallig.
Een gelijkenis van onze Here Jezus, over de zaaier die uitging om zaad te
zaaien, het woord Gods, het horen, en het wel of niet doen wordt hiermee
uitgelegd. Zo op het eerste gezicht zou je denken dat de bekering echt is, blij
zijn met het woord geeft die indruk, het gaat ook een tijd in de goede richting, en
dan komen de beproevingen, die leiden tot terug gaan naar het oude. Wel
geloven, maar niet geworteld zijn in Jezus, blijft een gevaarlijke bezigheid, Hij
is de rots waarop wij kunnen bouwen, gegrond in Hem, is er geen gevaar van
afval. Wat een verdriet voor degene die op deze manier geloofde, in plaats van
licht, duisternis, in plaats van waarheid, leugen, in plaats van liefde, haat alom.
Jakobus 1:2-3
Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders,
wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet,
dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt.
Het is heerlijk om te weten dat God ons brengt naar een betere weg, daar waar
niets meer aan het wankelen te krijgen is, daar waar volharding volkomen is
doorgewerkt mogen wij voor zijn aangezicht staan en Hem lofzingend eren.
Psalm 66:10
Want Gij hebt ons getoetst, o God, ons gelouterd, gelijk men zilver loutert;
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Spreuken 22:17-18
Neig uw oor en hoor de woorden der wijzen, richt uw hart op mijn kennis.
Want het is liefelijk, dat gij ze in uw binnenste bewaart,
dat zij alle bestendig op uw lippen zijn.
Opdat uw betrouwen op de Here zij, onderricht ik u heden, ja u. Woorden der
wijzen, het boek spreuken is er vol van, heerlijke onderwijzing uit het hart van
God. Niemand is wijs uit zichzelf, de vreze des Heren is het begin der wijsheid,
en het kennen van de Hoogheilige is verstand. Hem niet kennen, brengt een
mens onmiddellijk onder een andere noemer, de dwaas zegt in zijn hart er is
geen God, ik leef voor mijzelf, met Gods weg heb ik niets te maken. Des Heren
vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hen
bekend. Wie is de man die de Here vreest, Hij onderwijst hem aangaande de weg
die hij moet kiezen. Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht en Hij leert
ootmoedigen zijn weg, zijn woord in ons hart en op onze lippen is heerlijk.
Psalm 51:17
Here, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondige.
Laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen, laat mijn hart vol zijn van uw
liefde, vol zijn van dankbaarheid omdat U mij gered hebt uit duisternis en pijn.
Laat heel mijn wezen doordrenkt zijn van uw liefelijkheid en aanwezigheid,
zodat lofprijs voortdurend op mijn lippen is, om uw grote daden te bezingen,
want Gij zijt de heilige die troont op de lofzangen van uw volk. Mijn Here en
mijn God, mijn alles en mijn leven, op U is mijn vertrouwen, op U is mijn hoop,
U bent mijn levensdoel, mijn vreugdevolle toekomst, in U wil ik mij verheugen.
Kolossenzen 3:16
Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid
elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen
en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.
Vol van kennis, vol van Gods woord, is vol van de Geest die ons zalft om zijn
woord te leren en door openbaring en wijsheid in zachtmoedigheid elkander te
leren. Vertrouwelijke omgang met onze Here Jezus, brengt grote vrucht en
brengt ons aan het hart van God de Vader, die ons eert omdat wij zijn Zoon
willen dienen. Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel
zijn werken met wijze zachtmoedigheid, de wijsheid van boven is rein en vol
vrede, vriendelijk en gezeggelijk, vol van ontferming, onpartijdig en oprecht.
Romeinen 15:13
De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof,
om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.
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Johannes 11:9-10
Gaan er geen twaalf uren in een dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich
niet, omdat hij het licht van deze wereld kan zien; maar wanneer iemand
bij nacht loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is.
Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag
is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan, zolang Ik in de wereld ben,
ben Ik het licht der wereld. Uitspraken van Jezus, om de scheiding van licht en
duisternis duidelijk te maken, vanuit Gods licht werken, maakt je tot een werker
des lichts. Je gaat daarheen waar God je stuurt, ook al gaat dat ten koste van
jezelf, maar de heerlijke beloning is en blijft, dat ons licht niet verborgen blijft,
en wij de Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Wij zijn kinderen des lichts
en kinderen des dags, wij behoren niet aan nacht of duisternis toe, vrijgekochten
en verlosten uit de duisternis. Zonder Jezus kunnen wij niets doen, Hem dienen
en Hem als onze eerste liefde eren, maakt ons tot vruchtbare werkers des lichts.
Spreuken 4:19
De weg der goddelozen is als duisternis;
zij weten niet, waarover zij kunnen struikelen.
Kom niet op het pad der goddelozen, betreed de weg der bozen niet, mijd die, ga
er niet over; wijk ervan af en ga voorbij. Want zij kunnen niet slapen, wanneer
zij geen kwaad kunnen doen; hun slaap wordt hun ontnomen wanneer zij niet
iemand kunnen doen struikelen; want zij eten brood der goddeloosheid en
drinken wijn van gewelddadigheid. Maar het pad der rechtvaardigen is als het
glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag. Weten wie je
bent in Jezus, is weten wat er geschonken is in liefdevolle genade, om niet
gerechtvaardigd, om niet deel hebben aan zijn licht, Hem volgen maakt dat wij
nimmer meer in de duisternis wandelen, maar altijd het licht des levens hebben.
Kolossenzen 1:11-12
Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid
tot alle volharding en geduld, en dankt gij met blijdschap de Vader,
die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht.
Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het
Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de
vergeving der zonden. Laten wij onze harten en handen opheffen naar God, om
Hem de dank en eer te brengen die Hem toekomt, vol van Gods Geest mogen
wij de Vader danken, want Hij is onze God, Hem behoren wij toe voor eeuwig.
1 Korintiërs 3:13a
ieders werk zal aan het licht komen.
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Marcus 9:39-40
Doch Jezus zeide: Belet het hem niet; want er is niemand,
die een kracht doen zal in mijn naam en kort daarna smadelijk
van Mij zal kunnen spreken. Want wie niet tégen ons is, is vóór ons.
Vol ijver zijn voor Jezus` naam, op zich een goed streven, voor de discipelen
was het een doorn in hun oog dat iemand boze geesten uitdreef, zonder Jezus te
volgen. Zij hadden zelfs geprobeerd om het te beletten, zoals gewoonlijk waren
zij aards gericht, niet beseffend dat het hemelse zoveel meer aan mogelijkheden
biedt. Het perspectief van voor of tegen zijn, is in Gods woord altijd van groot
belang, de naam van Jezus noemen in het gevecht met de duisternis, brengt
overwinning, want door de naam van Jezus wijkt iedere macht. Je kunt dan niet
meer smadelijk spreken over deze heerlijke naam, omdat de werkelijkheid is
doorgedrongen van machten en krachten die moeten gehoorzamen. God wil
mensen op allerlei manieren tot Zich trekken, tot behoudenis door Jezus` naam.
Numeri 11:28
Jozua nu, de zoon van Nun, die van jongs af Mozes` dienaar was geweest,
antwoordde daarop en zeide: Mijn heer Mozes, belet het hun.
Doch Mozes zeide tot hem: Wilt gij voor mij ijveren? Och ware het gehele volk
des HEREN profeten, doordat de HERE zijn Geest op hem gave! Mozes had
deel aan de hemelse wijsheid, aan Gods liefde voor zijn volk, Jozua krijgt een
liefdevolle berisping, want zijn ijver was aan Mozes niet besteed. De Geest werd
op zeventig oudsten gelegd, na eenmalig profeteren was het een voldongen feit,
zij zouden de last van het volk samen met Mozes dragen. Een goed voorbeeld
voor ons, het is onmogelijk om alleen de verantwoording te hebben over een
gemeente Gods, het draagvlak moet verdeeld worden. Jozua heeft, net als de
discipelen van Jezus, een prachtige tijd van leren en afleren, Gods plan zou door
Jozua en door de discipelen doorgang vinden, leiders in opleiding tot Gods eer.
2 Korintiërs 3:5
Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als óns werk in rekening te brengen,
maar onze bekwaamheid is Gods werk,
Paulus, eerst volkomen tegen, nu vol ijver voor de naam van Jezus, God heeft
hem in zijn barmhartigheid bekwaam gemaakt om een dienaar te zijn van het
nieuwe verbond. Geen mens heeft Gods plan met Paulus tegen kunnen houden,
hoeveel hoger zijn Gods gedachten en zijn wegen, hoe ondoorgrondelijk zijn
beschikkingen, mensen die naar de mens gesproken geen kans hebben, roept Hij.
Romeinen 10:2
Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand.
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Psalm 10:4
De goddeloze met zijn neus in de hoogte (denkt):
Hij vraagt geen rekenschap; al zijn gedachten zijn: Er is geen God.
Hoogmoed in beeld gebracht, de goddeloze roemt naar hartelust, ja, spreekt zelfs
zegenwensen uit, en versmaadt de Here. Hij heeft boze plannen en trots is zijn
leidraad, zijn wegen zijn voorspoedig te allen tijde, Gods gerichten zijn hem te
hoog. Hij blaast tegen allen die hem benauwen, hij zegt in zijn hart: Ik zal niet
wankelen, ik zal nooit in rampspoed geraken, zijn mond is vervuld van vloek en
bedrog en verdrukking. Onder zijn tong zijn ongerechtigheid en onheil, hij loert
in het verborgene als een leeuw in de struiken; hij loert om de ellendige te
vangen, hem trekkend in zijn net. Hij bukt, duikt ineen, en de zwakke vallen in
zijn sterke klauwen, hij denkt: God vergeet het, Hij verbergt zijn aangezicht, Hij
ziet het in eeuwigheid niet. Gods verheven hand zal gericht houden over alle
goddeloosheid, Hij haat goddeloosheid, Hij verbreekt de arm van de goddeloze
en boze, zodat zij niet meer gevonden worden, Hij is Koning, eeuwig en altoos.
Spreuken 8:7
Want waarheid spreekt mijn gehemelte,
een gruwel voor mijn lippen is de goddeloosheid.
De vreze des Heren is het kwade te haten, hoogmoed en trots en boze wandel en
een mond vol draaierijen haat ik. Herhaling in correctie zal nodig blijven, indien
wij niet beseffen, hoe belangrijk onderscheiding is tussen goed en kwaad. Ons
spreken geeft onze gedachten weer, is ons spreken te allen tijde aangenaam, dan
gedragen wij ons als wijzen, ten opzichte van hen die buiten staan. Deel hebben
aan Gods wijsheid, uit zich in ons taalgebruik, tot eer van onze hemelse Vader.
In zelfbeheersing ligt een grote schat, kostbare vrucht van de Geest, door
loutering gevormd, Hij is de Geest der waarheid, die ons in Gods volheid brengt.
Heersen over goddeloze gedachten, is heersen over zonden, verkeerde gedachten
onder de gehoorzaamheid aan Christus brengen, maakt ons tot sterke christenen.
Psalm 15:1-2
HERE, wie mag verkeren in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige berg?Hij,
die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart,
Christus Jezus, onze grote God en Heiland, heeft Zich voor ons gegeven om ons
vrij te maken van alle ongerechtigheid. Waarheid heeft ons vrijgemaakt, trots en
boze wandel zijn teniet gedaan, wij mogen verkeren in Gods tent vol van troost.
Spreuken 10:31
De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid voort,
maar de valse tong wordt verdelgd.
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Marcus 4:39
En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee:
Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil.
Meester, trekt Gij er U niets van aan, dat wij vergaan? De discipelen moesten
Hem wakker maken, om dit te kunnen zeggen, de zware stormwind maakte een
hoop lawaai, en de golven kwamen in het schip. Dat Hij lag te slapen, geeft de
indruk van een gerust hart, Hij, volkomen Gods Zoon en volkomen mens, was
niet onder de indruk van dit natuurgeweld. Het was een lange dag geweest, en
oversteken naar de overkant was zijn opdracht, alle schepen die meevoeren
kenden deze opdracht. Zij waren bevreesd, en werden nog meer bevreesd toen
bleek dat de wind en de zee Hem gehoorzaamden. Wij, als Gods kinderen,
willen Hem volgen, waar Hij ons ook brengt, en ook wij komen in stormen
terecht en staat het water soms tot aan de lippen, tot beproeving van ons geloof.
Vertrouwen maakt ons geloof sterk, angst maakt ons geloof zwak, zien op de
omstandigheden, of zien op Jezus, de Leidsman en de voleinder van ons geloof.
Psalm 89:10
Gij heerst over de overmoed der zee;
als haar golven zich verheffen, stilt Gij ze.
Here, God der heerscharen, wie is als Gij grootmachtig, o Here, en uw trouw is
rondom U, uwer is de hemel, uwer is ook de aarde; de wereld en haar volheid.
Hij is onze Schepper, wij zijn de schapen van zijn hand, en wij zijn het volk dat
Hij weidt, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze
Maker. Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen, ter ere van Hem
juichen bij snarenspel, want de Here is een groot God, een groot Koning, boven
alle goden. In zijn hand zijn de diepten der aarde, van Hem zijn de bergen, en
ook de zee, Hij heeft ze gemaakt, ook het droge hebben zijn handen geformeerd.
In Gods handen zijn wij veilig, geborgen in zijn almacht, niemand kan ons
daaruit roven, stormen mogen woeden, Hij stilt ze, Hij brengt ons veilig thuis.
Psalm 65:7-8
Gij, die de bergen vastzet door uw kracht, met sterkte omgord; die het bruisen
der zeeën doet bedaren, het bruisen van haar golven en het rumoer der natiën.
Gods zegeningen wil ik vermelden, Gods goedheid wil ik bezingen, Gods
uitkomsten wil ik verkondigen, Gods trouw in alles omarmen. Mijn verwachting
is op Hem, mijn Zaligmaker en mijn God, die in de benauwdheid bij mij is en
nooit in de steek laat, de Steenrots Israëls is mijn herder, mij ontbreekt niets.
Psalm 120:1
In mijn angst heb ik tot de HERE geroepen en Hij heeft mij geantwoord.
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Psalm 119:72
De wet van uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud en zilver.
De verzoeking in de woestijn heeft ons geleerd om met het woord de boze te
weerstaan, met het verzoek om van stenen brood te maken, maakte de Zoon van
God korte metten. Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven,
maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. Het doet de mens leven, het
is kostbaarder dan alle aardse goederen bij elkaar, en het brengt winst van
eeuwigheidswaarde. Gods wijsheid is onontbeerlijk en is beter dan koralen, al
wat je zou kunnen begeren, kan haar niet evenaren. Gods vermaning aannemen
en kennis boven zilver en uitgelezen goud, maakt ons tot kinderen van God die
inzicht en wijsheid willen omarmen ten leven. Zelfverloochening is altijd nodig
om de schatten van Gods Koninkrijk te vinden, verootmoediging komt voort uit
beproevingen, is ons hart op Hem gericht dan hebben wij zijn wet en gebod lief.
Spreuken 8:19
Mijn vrucht is meer waard dan goud, ja dan gelouterd goud,
mijn opbrengst meer dan uitgelezen zilver.
Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods, het is uit God dat wij in Christus
zijn, door ons geloof hebben wij deel aan: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging
en verlossing, wij hebben veel om te roemen in de Here. Als wij denken wijs of
verstandig te zijn in eigen ogen, zal God dat verderven en verdoen, het houdt
geen stand. Komen wij putten uit de bron van het water des levens, dan brengt
de heilige Geest ons de wijsheid, die van Gods mond uitgaat te binnen. Gods
wet in ons binnenste, zomaar gegeven door genade, onuitputtelijke bron die is
als een fontein van water, die springt ten eeuwigen leven. Spreken vanuit Gods
wijsheid zal altijd met betoon van geest en kracht zijn, eigen zwakheid roemend.
Spreuken 17:3
De smeltkroes is voor het zilver en de oven voor het goud,
maar de toetser der harten is de HERE.
Gods woord is de waarheid, Gods woord brengt scheiding, Gods woord is
gelouterd, vol van zuiverheid en reinheid. Gods woord brengt dingen aan het
licht die in de schuilhoeken van ons hart verborgen zijn, aanvaarden wij dit, dan
kan Hij ons reinigen, zuiveren en louteren. Jezus doopt met Geest en vuur, er is
niemand die eraan ontkomt, God heeft in zijn liefde onze heiliging op het oog.
Wij mogen ondergaan en overwinnen, een verbroken mens wordt niet veracht,
het is een offerande Gods, Hij zendt zijn woord en wij zullen daardoor leven.
1 Petrus 1:25a
maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid.
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Romeinen 2:4
Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid,
verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet,
dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt?
De liefde Gods is in onze harten uitgestort door de heilige Geest, die ons
gegeven is, zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor
goddelozen is gestorven. God heeft zijn liefde bewezen, doordat Christus, toen
wij nog zondaren waren, voor ons is gestorven. Wij hebben vrede met God door
onze Here Jezus Christus, gerechtvaardigd uit en door het geloof. Genade op
genade wordt ons elke dag bewezen, deel hebbend aan de volle rijkdom van
Gods verbond met ons. Adel verplicht, dat wat geschonken is, moet in praktijk
worden gebracht, heerlijkheid, eer en vrede over een ieder, die het goede werkt.
Maar verdrukking en benauwdheid over ieder levend mens, die het kwade
bewerkt, het oordeel Gods gaat onpartijdig over hen die zulke dingen bedrijven.
De liefde van Christus dringt ons, om voor Hem te leven, als nieuwe schepping
spreken wij een ieder vrij die nog niet tot erkentenis van waarheid is gekomen.
2 Korintiërs 5:21
Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat
wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
Verzoening met God is alleen mogelijk door het aannemen van Christus Jezus,
als Zaligmaker en Verlosser. Wij hebben de bediening der verzoening gekregen,
wij kunnen als verlosten Gods liefde uitdragen, en zijn woord omdragende een
brief van Christus zijn. Gaan wij doen naar wereldse maatstaven, dan oordelen
wij en keuren af, en verhogen onszelf boven de ander. Hoogmoed speelt dan de
rol van rechter, die onmiddellijk tweedracht bewerkt en bij de werken van het
vlees thuishoort. Het gij geheel anders, omdat wij Christus hebben leren kennen,
brengt ons in Gods lankmoedigheid, daar is plaats voor verdragen en dulden,
voor het ondergaan van tegenstand, daar wordt Gods liefde zichtbaar voor ieder.
Johannes 3:36
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon
ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij
ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede
levend gemaakt met Christus. Eerst van nature, kinderen des toorns, nu door
genade behouden, roeping en rechtvaardiging, moge velen het zien en geloven.
1 Korintiërs 13:4a
De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren,
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Psalm 39:2
Ik had gedacht: ik wil mijn wegen bewaren, opdat ik niet zondige
met mijn tong; ik wil mijn mond met een muilband bedwingen,
zolang de goddeloze voor mij staat.
In situaties die ons onder druk zetten, die ons benauwen, komt datgene
tevoorschijn wat nog niet op onze Here Jezus lijkt. Het reinigen van de
verborgen plaatsen in ons hart is het werk van de heilige Geest, God laat alles
medewerken ten goede voor degenen die van Hem houden. Komen er verkeerde
woorden uit onze mond, is dat voor ons vlees een vernedering, omdat wij in het
algemeen te goed over onszelf denken. Schuldig voelen en niet begrijpen dat
Gods hand hier in is, brengt ons op het vlak van gebrek aan kennis van Gods
woord. Hij moet aan ons laten zien wat in ons is, zodat wij niet op eigen kunnen
vertrouwen, Hem nodig hebben in alles is het doel. Het is Gods genade dat Hij
ons beproeft, niet om ons te veroordelen, maar om volkomen evenbeeld van zijn
Zoon te worden. Vuur loutert, het kan ons vervreemden, maar als wij het zien en
omarmen als de liefde van God, is de taal van onze mond een schone klank.
2 Korintiërs 4:17
Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons
een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid,
Ons innerlijk wordt van dag tot dag vernieuwd, Gods werk in ons heeft
eeuwigheidswaarde, het zichtbare is tijdelijk, het onzichtbare is eeuwig. Het
korte verblijf hier op aarde is niet te vergelijken met de oneindige vreugde die
wij zullen ervaren in ons eeuwig huis. Daar zullen wij zien wat God in ons
bewerkt heeft, daar zullen wij de schoonheid van onze Koning aanschouwen,
daar zal openbaar worden wat wij zijn in Hem. Als kind van God is het vreemd
om nooit onder druk te staan, het gij geheel anders, omdat wij Christus hebben
leren kennen, veroorzaakt afwijzing en haat. Doe je zoals de wereld doet, dan
heb je geen deel aan Christus, geen deel aan verdrukking en blijf je onveranderd.
Romeinen 5:3-4a
En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij
weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid,
Maak met mij de Here groot, Hij is het die wij alle dank mogen toezeggen, zijn
liefde is niet te evenaren. Bij Hem zijn alle uitkomsten, het is niet boven
vermogen wat ons overkomt, Hij laat zijn macht zien in uitredding. Niets gaat
buiten Hem om, wij zijn veilig in alle omstandigheden, veilig in Jezus armen.
Psalm 119:67
Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord.
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Spreuken 14:26
In de vreze des HEREN ligt sterke gerustheid,
zelfs voor zijn zonen is er een schuilplaats.
Hem boven alles vertrouwen, Hem boven alles vrezen, brengt Gods kracht in
volle omvang teweeg. Je wordt als een boom, aan het water geplant, die zijn
wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks
loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht
te dragen. Die geweldige zegen, brengt leven en overvloed, en een volkomen
zekerheid van weten wie God is, onder alle omstandigheden. Hij is het die door
de Geest ons leert Hem te vrezen, ja, zelfs zo, dat wij daar naar hongeren en
dorsten, want op die plaats, verbindt God Zich met ons, als de Almachtige. Er is
geen sterkere schuilplaats, er is nergens een betere plek, dan dicht bij Gods
Vaderhart. Onder zijn vleugelen vinden wij een toevlucht, zijn trouw is schild en
pantser, wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de
schaduw des Almachtigen, zonen en dochters, zullen zich daarin verheugen.
Jesaja 30:15
Want zo zegt de Here HERE, de Heilige Israëls:
Door bekering en rust zoudt gij verlost worden,
in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, - maar gij hebt niet gewild.
Gods liefde was hun bekend, Gods oproep tot bekering was genegeerd,
hardnekkig hebben zij zich verzet tegen Gods Geest, onbesneden van hart
worden zij genoemd, omdat er geen plaats was voor beantwoording van Gods
liefde. Hij was te raadplegen voor hen die niet naar Hem vroegen, te vinden voor
hen die naar Hem niet zochten, Hij zeide tot een volk die zijn naam niet aanriep:
Hier ben Ik, hier ben Ik. Een volk dat in eigen overleggingen wandelde, bleef
werken van eigen handen vele malen belangrijker vinden, dan de enige
waarachtige God te vrezen en te dienen. Vele zijn de smarten van hen die dingen
naar de gunst van een andere (god), geen gerustheid, altijd angstig, altijd leeg.
Psalm 62:9
Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht;
God is ons een schuilplaats. sela
Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.
Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting,
waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Hij zal
ons niet verlaten of begeven, zijn trouw is tot in eeuwigheid, wat een God is Hij.
Psalm 115:13
Hij zal zegenen wie de HERE vrezen, kleinen zowel als groten.
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Psalm 7:15
Zie, wie met ongerechtigheid bevrucht werd,
is zwanger van onheil en baart leugen.
Het kwade volgen heeft vele gevolgen, het goede doen evenzo, de meerderheid
volgen in het kwade, is iets wat mensen doen in onnadenkendheid. Iemand
verbreidt een vals gerucht en ziehier de bevruchting vindt plaats, met zo iemand
meedoen, maakt je tot een medeschuldige. Leugen heeft altijd dezelfde
uitwerking, het maakt je tot gevangene van de duisternis, het is een strik, en het
verblindt. Het recht buigen, heeft meestal een verborgen agenda, en vaak ligt dat
aan bewuste ongehoorzaamheid, wel weten maar niet doen, maakt dat de zonde
kan regeren. Erkentenis van waarheid is de enige mogelijkheid om los te komen
van de strik der leugen, waarheid brengt het licht weer terug, herstel wordt door
God geschonken, zijn barmhartigheid houdt nooit op, elke morgen is het nieuw.
Spreuken 22:8
Wie onrecht zaait, zal onheil oogsten; de staf van zijn gramschap zal vergaan.
De staf van zijn gramschap, de rechten die hij meende te hebben om onrecht te
zaaien, van deze heersersstaf blijft niets over. Dwaalt niet, God laat niet met
Zich spotten, wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn
vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest
zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. Wee hun die het kwade goed
noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als
duisternis. Daar waar onrecht gebruikt wordt als wapen, zal datzelfde wapen
zich onherroepelijk tegen je keren, de valkuil is en blijft uiteindelijk voor jezelf.
Hosea 10:12
Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land. Dan is het tijd
om de HERE te vragen, totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen.
Een land productief maken is hard werken, het moet van struikelblokken worden
ontdaan, het onkruid eruit en goede aarde moet worden uitgespreid. Er moeten
rechte voren worden getrokken, en bij het zaaien moet ervoor gezorgd worden,
dat alles vrucht kan dragen. Het woord horen en verstaan, brengt heerlijke
vrucht, die bestaat uit gerechtigheid, smachtende zielen zullen vol zijn van
levend water, die Gods milde hand uitstort door de Geest. Worden wij gelasterd,
wij blijven vriendelijk, worden wij gescholden, wij zegenen, worden wij
vervolgd, wij verdragen, zo verslaan wij het kwade door het goede. De liefde
van Christus dringt ons, om tot eer van onze hemelse Vader vrucht te dragen.
1 Tessalonicenzen 5:22
Onthoudt u van alle soort van kwaad.
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Zacharia 3:4
Toen nam deze het woord en zeide tot hen die vóór Hem stonden:
Doet hem de vuile klederen uit. Hij zeide tot hem:
Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg, Ik trek u feestklederen aan.
Zonder bekering, zonder God is een mensenleven verloren, het is als het ware in
ballingschap, ver weg van het huis van God. Vuile kleding aan hebben is
geestelijk gezien een kleed die door het vlees bevlekt is, naderen tot God is niet
mogelijk, Gods toorn is en blijft over zonde en ongerechtigheid. Wij hebben een
grote hogepriester, Jezus, die voor alle mensen is gestorven, Hij is het die wij
mogen aannemen als Verlosser en Heer, Hij is het die voor ons pleit. Wij allen
hebben gezondigd en bij ons allen moest het vuile kleed uit en heeft onze God
ons de klederen des heils gegeven, rein en schoon zonder vlek of rimpel, heilig
en onbesmet. Wij zijn allen als een stuk brandhout uit het vuur gerukt, geen
aanklacht houdt nog stand, wij mogen Gods troon der genade naderen in Jezus.
Judas 22-23
En weest ook barmhartig jegens sommigen, die twijfelen, redt hen door hen
uit het vuur te rukken, maar weest jegens anderen barmhartig in vreze,
uit afkeer zelfs van het kleed, dat door het vlees bevlekt is.
Barmhartigheid hebben wij allen ontvangen, als geschenk om uit te delen, doen
wij dat niet, dan blijven wij in gebreke. Onbarmhartig zal het oordeel zijn over
hen, die geen barmhartigheid hebben bewezen, barmhartigheid echter roemt
tegen het oordeel. Wij mogen onze inzet om te redden, in werking zetten, is er
twijfel, dan is Gods woord duidelijk uit te leggen, bij twijfel kan men niets
ontvangen, omdat er innerlijke verdeeldheid is. Is er oprecht verlangen, dan zal
Gods woord krachtig doorwerken en is er geloof in volle zekerheid voor in de
plaats gekomen. Barmhartig zijn, zonder aanzien des persoons, is iets wat
geleerd moet worden, is iemand bij wijze van spreken te vies om aan te pakken,
dan nog mag er geen veroordeling zijn, wij moeten ons wel onbesmet bewaren.
Openbaring 3:5
Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen;
en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens,
maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.
Wat wij ontvangen hebben, moeten wij bewaren, ons kleed moet onbezoedeld
blijven, aan ons om de werken Gods te doen, Jezus volgen en gehoorzamen.
Overwinning wordt geschonken, omdat wij Jezus meer liefhebben dan onszelf.
Filippenzen 2:15a
opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods
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Johannes 15:19
Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben,
doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb,
daarom haat u de wereld.
Een slaaf staat niet boven zijn heer, indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen
ook u vervolgen, indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat
heeft. Wij dragen de liefelijke naam van Jezus als heerlijke bescherming om ons
heen, deelhebbend aan zijn liefde en trouw, geurend als Christus. Wij zijn voor
God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen die
verloren gaan, voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur
ten leven. Het woord geeft aanneming en afwijzing aan, wijst men Jezus af, is er
de doodslucht, is er de haat en komt vervolging als gevolg, neemt men Jezus
aan, dan bewerkt liefde en waarheid de deelneming aan het Koninkrijk van God.
De heerlijke zekerheid van een relatie met Jezus is voor de wereld tot aanstoot,
zij hebben het hunne lief, en willen niets weten van Gods hemelse heerschappij.
Johannes 16:33
Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld
lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
Waar wij ook zijn, waar wij ook doorheen gaan, Hij is met ons, mensen kunnen
tegen zijn, maar Hij laat ons nooit en te nimmer in de steek. Hij heeft de wereld
overwonnen, en Hij tilt ons boven alles uit, krachtig zijn Gods eeuwige armen
onder ons, Hij heft ons hoofd op, Hij is onze eer. Vrede die alle verstand te
boven gaat is ons deel, omdat wij blijven kiezen om Jezus boven alles te eren als
onze Heer. Zelfverloochening en kruis opnemen zijn opdrachten die ons er toe
aanzetten om Hem lief te hebben boven anderen, dan zijn wij Hem waardig. Wie
zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Christus wil,
zal het vinden, geen deelname aan de wereld, maar deelgenoten aan Gods huis.
1 Johannes 2:15
Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is.
Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.
Liefde is kenmerkend voor onze wandel met God, leven wij in boosheid en nijd,
dan doen wij naar wereldse gewoonten, haat is een dodelijke raadgever, en
maakt dat Gods liefde niet in ons kan blijven. Het gij geheel anders, brengt ons
in Gods liefde, wij hebben zijn geboden lief, Hij geeft ons overwinning in Jezus.
1 Johannes 5:5
Wie is het, die de wereld overwint,
dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?
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Psalm 19:14
Behoed ook uw knecht voor overmoed, laat die over mij niet heersen;
dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding.
Afdwalingen, wie bemerkt ze? Spreek van de verborgene mij vrij, mogen de
woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn.
Uw bevelen verheugen mijn hart zij zijn waarachtig, Uw gebod is louter, het
verlicht mijn ogen. Uw wet is volmaakt, zij verkwikt mijn ziel, Uw getuigenis is
betrouwbaar, U schenkt wijsheid in mijn onverstand. U wil ik vrezen, het maakt
mij rein, het geeft mij onveranderlijke vastheid, Uw verordeningen zijn waar, zij
zijn allen rechtvaardig. Kostelijker zijn zij dan goud, en zoeter dan honing, ja,
dan honingzeem uit de raat, ik laat mij door Uw woord ernstig vermanen, in het
houden ervan ligt rijke beloning, ik wil leven tot Uw eer, in volkomen overgave.
Filippenzen 4:8
Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is,
al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is,
al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat;
Overleggingen en gedachten des harten, worden door het woord van God
geschift, het woord brengt scheiding in ons denken, het werkt als een scherp
tweesnijdend zwaard, vol van kracht en leven. Bedenken wij niet, dan putten wij
al gauw uit eigen overleggingen, die ons op een weg brengt die breed is en vol
van verderf. Overdenken wij Gods woord, dan wordt van ons verwacht, dat wij
daarnaar handelen, Gods zegen is dan gewis, Hij verbindt Zich immers aan zijn
woord. Gods wet in ons binnenste, door de heilige Geest gegeven, maakt dat het
woord nabij is, in mond en hart, zodat wij niet ver hoeven te zoeken. Actief
Gods liefde bedenken in ons doen en laten, maakt ons tot getuigen, Hem boven
alles lief hebben en de naaste als onszelf, vervult de koninklijke wet en weg.
Titus 1:15
Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, die besmet en onbetrouwbaar zijn,
is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet.
Zij belijden wel dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij
Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed
werk. Een onmiddellijke tweedeling, gehoorzaam aan Gods woord of niet,
blijven bij het oude of vernieuwd worden in ons denken. Het is de heilige Geest
die ons verlichte ogen des harten geeft, om Hem recht te kennen, Hij openbaart
wat niet is tot Gods eer, aan ons te gehoorzamen en ons oude leven af te leggen.
Jakobus 3:13a
Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken
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Ezechiël 47:12
Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen
opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt;
elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt;
hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel.
De tempelbeek, vol van water dat levend maakt, overal waar het komt brengt het
genezing, wordt alles gezond, zal alles leven. Een rivier van water des levens,
helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Daar is
een straat van zuiver goud, gelijk doorschijnend glas, midden op deze straat en
aan weerszijden van de rivier, staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal
vrucht draagt en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren, en
niets vervloekts zal er meer zijn. De dorstigen mogen komen en drinken uit de
bron van het water des levens om niet, de hongerigen mogen komen en de
vrucht eten van het geboomte, ja, genezing ontvangend door de bladeren.
Hebben wij gemeenschap met Jezus, dan maakt Hij ons gezond, door zijn
striemen zijn wij genezen, zijn wij gehoorzaam aan het woord, dan dragen wij
vrucht. Door de Geest Gods zullen stromen van levend water uit ons binnenste
vloeien, tot genezing van een ieder die met ons in aanraking komt, tot Gods eer.
Jesaja 44:3
Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; Ik zal
mijn Geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen.
Onontbeerlijke heerlijkheid, God heeft zijn Geest op ons uitgestort, door Hem
kunnen wij vol worden van Gods waarheid en gerechtigheid, Hij is de Leraar ter
gerechtigheid. Wij juichen, want Hij laat regenstromen op ons neerdalen, vroege
en late regen, nodig om op te wassen tot volwassenheid, tot volle kennis van
Gods Zoon. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen, Jezus maakt alle dingen
nieuw, geen verderf, geen dood kan meer bestaan, het levend water spoelt alle
modder weg. Wij zijn geroepen om gelijkvormig te worden aan het beeld van
Gods Zoon, het is de Geest die het woord in ons levend maakt, Hij is het die ons
de dingen te binnen brengt, de vrucht van de Geest is het karakter van de Zoon.
Psalm 40:3a
Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel;
Kan een mens zwijgen bij zoveel heil, is Hij niet alle lofprijs waard, Hij reinigt
en geneest, Hij verhoogt ze op zijn tijd, Hij maakt ze tot een besproeide hof, een
bron waarvan het water niet teleurstelt, zegenende zielen die leven tot Gods eer.
Jesaja 12:3
Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils.
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Hebreeën 6:10
Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefde,
die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten,
welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst.
Onze behoudenis is niet uit eigen werken, maar uit genade die ons geschonken
wordt in Jezus. Gods woord is overduidelijk, geloof zonder werken is dood,
vanaf onze wedergeboorte is er verlangen om God lief te hebben met alles wat
in ons is. Deze liefde omgezet in daden is het begin van opgewekt worden om
Hem en anderen te dienen, dat is onze leerschool. Stellen wij ons op als
leerlingen van de Allerhoogste, dan ontkomen wij er niet aan dat er proefwerken
gegeven worden, die altijd weer, bij een goede uitkomst, ons geloof sterken.
Slagen wij niet, mogen wij weer eenzelfde test ondergaan, want het moet
volkomen doorwerken, totdat wij in niets te kort schieten. Als wij ons gevoel
van rechtvaardigheid laten spreken, worden wij al gauw verontwaardigd over
wat ons overkomt, zien wij op Jezus, dan is Gods gerechtigheid onze waarheid.
Johannes 6:45
Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God geleerd zijn.
Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij.
Zijn wij zonen, dan zijn wij ook leerlingen, het is de Vader, die zowel het willen
als het werken in ons werkt, Hij vraagt van ons medewerking, wij moeten onze
behoudenis met vreze en beven bewerken. Gaan wij mopperen of hebben wij
allerlei bedenkingen, dan is er geen sprake van overgave aan Hem die alles laat
medewerken ten goede, voor hen, die Hem liefhebben. Als wij zijn besturing
aanvaarden als zijnde goed voor ons, dan geeft God wijsheid en inzicht in
moeilijke omstandigheden. Trots is vaak onze grote tegenstander inzake geloof,
iets willen zijn tegenover God en mensen, maakt ons opstandig en rebels, dan
raken wij ook het zicht op onze Here Jezus kwijt. Onderwerpen is dan de enige
manier om hieruit te komen, vaak tot grote opluchting, want dan is er herstel.
Galaten 6:4
Ieder moet zijn eigen werk toetsen;
dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander.
Toetst alles en behoudt het goede, eigen verantwoording is wat elk mens moet
nemen, het is onze taak om het woord te lezen en te doen. Wij moeten als
leerlingen horen en verstaan, daar verbindt God zijn zegen aan en wij mogen en
kunnen dan rechtvaardige daden doen, die Gode welgevallig zijn voor eeuwig.
2 Korintiërs 10:18b
doch wie van de Here een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan.
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Lucas 19:38
en zij zeiden: Gezegend Hij, die komt, de Koning, in de naam des Heren;
in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen.
Onze Koning, gezeten op een veulen, waar nog nooit iemand op gezeten had, de
discipelen hadden hun klederen op het dier geworpen en ook spreidden zij hun
klederen op de weg. Eerbetoon aan Jezus, de menigte der discipelen, begonnen
vol blijdschap God te prijzen, met luider stem, om al de krachten, die zij gezien
hadden. Enige der Farizeeën uit de schare, spraken Jezus aan, zij vonden dat de
discipelen het zwijgen opgelegd moest worden, maar zelfs stenen zouden
roepen, indien zij zwegen, was het antwoord van Jezus. Jezus wist waarheen Hij
ging na deze dag, Hij was op weg naar onnoemelijk lijden, om de grote Heiland
en Verlosser te worden voor allen die Hem aannemen. Zijn bewogenheid voor
alle mensen liet Hij blijken toen Hij weende over Jeruzalem, die zo vaak Gods
liefde had afgeslagen, en zelfs Gods afgezanten had gedood. Hosanna op deze
dag, kruisig Hem een week later, Jezus heeft dat voor ons over gehad, in de wil
van zijn Vader, Hij is waardig te ontvangen alle eerbetoon die Hem toekomt.
Openbaring 5:12
zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is,
is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom,
en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.
Het Lam is geslacht en Hij heeft ons voor God gekocht met zijn bloed, uit elke
stam en natie; en Hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en wij
zullen als koningen heersen op de aarde. In zijn uiterlijk als mens bevonden,
heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood
des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem alle naam
boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou
buigen van hen, die in de hemel, op de aarde en onder de aarde zijn, zodat alle
tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader! Hem, die
op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de
kracht tot in alle eeuwigheden, aanbidding en lofzang, wat een heerlijke dienst.
Openbaring 19:5
en een stem ging uit van de troon, zeggende:
Looft onze God, al zijn knechten, die Hem vreest, gij kleinen en gij groten!
Hem eer bewijzen moet ons levensdoel zijn, onze stem verheffen wij tot Hem,
Hij is het voorwerp van onze aanbidding, Hij is alle lofprijs waard voor eeuwig.
Psalm 33:1
Jubelt, gij rechtvaardigen, in de HERE, een lofzang betaamt de oprechten.
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Matteüs 23:13
Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit
het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet
binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen.
Het wee u, klinkt vele malen uit de mond van onze Here Jezus Christus,
verbolgen is Hij over hun houding ten opzichte van Hem en zijn Vader. Zij
hebben het zo druk met aardse zaken, dat ze op geen enkele manier het hemelse
konden zien, blinde wegwijzers, schijnheiligen, dwazen, dat zijn de benamingen
die voor hen gebruikt worden. Zij wilden iets zijn in de ogen van mensen, zij
waren gesteld op de erezetels in de synagogen, zij hadden de eretitel rabbi als
aanspreektitel toegeëigend. De gebedsriemen breed en kwasten groot, ziehier de
uiterlijke godsdienst die gericht was op mensenverering in plaats van Gods
verering. Zij zorgden heel goed voor zichzelf, waar zij voor moesten zorgen,
lieten zij links liggen, en degenen die in Jezus de goede herder zagen, werden
tegen gehouden om Hem te volgen. Geen wonder dat Jezus uithaalt naar deze
slechte arbeiders, Hij heeft gevochten voor zijn kudde, zij waren de rovers.
Filippenzen 3:2
Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis!
Vermenging op welke manier dan ook, vertroebelt de genade Gods, komen er
menselijke leringen of voorschriften, dan heeft vlees al gauw de overhand, met
alle gevolgen van dien. Het waken over de gemeente is nodig om elementen die
tot verwatering leiden, te ontmaskeren, als de wereld wordt binnengehaald, en
het wordt niet als zodanig bestempeld, dan is verderf het gevolg. Het zicht op
Jezus blijft alleen volkomen helder, als de eenvoudige toewijding aan Hem het
doel is om na te streven. Alleen in en door Hem hebben wij de verlossing van
onze zonden, door genade kunnen wij Hem door de Geest Gods dienen, wij
mogen roemen in het volbrachte werk van Jezus, Gods Zoon. Daar waar Hij het
middelpunt is, wordt alles als schade geacht, wat die toewijding tegenhoudt.
Jesaja 56:10
De wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis,
zij zijn allen stomme honden, die niet kunnen blaffen;
dromend liggen zij neer, zij hebben de sluimering lief.
Leiders worden ter verantwoording geroepen voor de zielen die aan hen zijn
toevertrouwd, is er gewaakt dan zal God hen eren. Voorbeelden der kudde zijn,
waken, voeden, in Christus Jezus totaal mogelijk, Hij sluimert noch slaapt.
Johannes 10:11
Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen;
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Spreuken 24:8-9
Wie aldoor bedenkt kwaad te doen, die noemt men een aartsschelm. Het
bedenken van dwaasheid is zonde, en de spotter is de mens een gruwel.
Een eerstegraads boosdoener, is iemand die op het kwade uit is, het bedenken
vervult zijn leven en is tot doel gesteld. Onaangenaam om mee om te gaan, ga je
er wel van harte mee om, dan wordt je meegetrokken in het kwade en vorm je
een partijschap die tot de goddelozen behoort. Het dienen van een andere heer is
meteen van kracht, met als gevolg dat haat je deel is, want twee heren dienen is
niet mogelijk. Je hecht je aan de een, dan is dat je liefde, in dit geval liefde voor
het kwaad, minachting naar God is dan altijd het gevolg. Welzalig de man die
niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters, maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht, zo iemand is in Gods welbehagen.

Judas :18b-19
Aan het einde des tijds zullen er spotters komen,
die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het,
die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.
Mensen die binnensluipen in een gemeente, goddelozen, die de genade van onze
God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus,
verloochenen. Zij verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden,
zij lasteren al wat zij niet kennen en in hetgeen zij, gelijk de redeloze wezens,
van nature weten, ligt hun verderf. Hun leegheid en gebrek aan kennis maakt ze
tot dwalenden, die de duisternis als omhulling hebben. Dit zijn de morrenden,
mokkend om hun lot, wandelende naar hun begeerten, maar hun mond spreekt
hoogdravend, als zij om des voordeels wil de mensen in hun gezicht vleien. Wij
moeten ons bewaren in de liefde Gods, en ons ver houden van goddeloosheid.
Titus 3:3
Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende,
verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd,
hatelijk en elkander hatende.
Bedenken waar wij vroeger deel aan hadden, maakt ons tot ootmoedige mensen,
gered uit de duisternis, gebracht in het licht, is reden tot grote dankbaarheid.
Gods ontferming was er al toen wij nog zondaren waren, laten wij zijn liefde
omzetten in bidden voor degenen die nog gered moeten worden, tot zijn eer!
Kolossenzen 3:2
Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
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2 Korintiërs 1:21-22
Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God,
die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten
gegeven heeft.
De zegel van echtheid is op ons gedrukt, wij hebben als onderpand voor de
beloften Gods de heilige Geest in ons hart ontvangen. Een voorproefje van wat
ons in eeuwigheid te wachten staat, het is de heilige Geest die het Koninkrijk
van God zichtbaar maakt. Door Hem hebben wij de mogelijkheid Gods woord te
begrijpen, Hij is het die Gods woord levend maakt in onze harten. Door Hem
kan God zijn wijsheid geven, openbaring zonder de Geest zou een onmogelijke
zaak zijn. Woorden uitgesproken vanuit en door de Geest brengt een kind van
God onder de zalving die leert en opbouwt. De genadegaven, het is de Geest die
dit alles werkt, en die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil. Het is
God die alles in allen werkt, en ons bevestigt in Jezus de Gezalfde, het is God
die zijn zegel op ons drukt, heerlijke gaven Gods die ons rijk heeft toebedeeld.
Johannes 6:27
Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs,
die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal;
want op Hem heeft God, de Vader, zijn zegel gedrukt.
Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft, Hij is het
begin en het einde, zonder geloof in Christus Jezus, werk je om de spijs die
vergaat. Niets is blijvend op deze aarde, maar wat een heerlijke zekerheid, dat
wat door het geloof in Jezus in ons bewerkt wordt, blijft tot in eeuwigheid. Jezus
is het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is, indien iemand van dit
brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. Deel hebben aan Hem is leven door en uit
Hem, deel hebben aan zijn lijden, is deel hebben aan zijn verheerlijking. Ranken
die afhankelijk zijn van de ware wijnstok, zullen vruchten voortbrengen tot
verheerlijking van de Vader, die ons snoeit en bewerkt, want Hij is de landman.
Hooglied 8:6a
Leg mij als een zegel aan uw hart als een zegel aan uw arm.
De verbinding met onze hemelse Bruidegom, liefdesklanken die zijn weerga niet
kent, veilige omarming door een liefde die nimmer zal ophouden te bestaan. De
liefde Gods is in onze harten uitgestort door de heilige Geest, Hij heeft zijn
liefde bewezen, het is aan ons om die liefde te beantwoorden, Hem zoeken, Hem
prijzen, Hem eren en danken, omdat Hij de gever is van alle dingen, halleluja!
1 Johannes 4:15
Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God.
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Jesaja 25:9
En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten,
dat Hij ons zou verlossen; dit is de HERE, op wie wij hoopten;
laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft.
De eeuwig betrouwbare God, die ons bevrijdt van vijanden, Hij richt een
feestmaal aan voor zijn volk, maar de tegenstanders zullen worden vernederd
om hun hoogmoed. De komst van onze Here Jezus heeft alles veranderd voor de
natiën, verlossing voor de gelovigen, een eeuwig oordeel voor degenen die Hem
niet aannemen. Door het geloof wordt elke sluier van bedekking weggenomen,
door het geloof worden wij overgebracht uit de dood in het leven, door het
geloof zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Voor
eeuwig heeft Hij de dood overwonnen, Hij is opgestaan, de dood kon Hem niet
vasthouden. De smaadwoorden die zijn Vader smaden, kwamen op Hem neder,
Hij heeft alles verdragen, zodat wij nu deel hebben aan de God der volharding
en vertroosting, voor eeuwig zal Hij de tranen van alle aangezichten afwissen.
2 Korintiërs 3:14
Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde
bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen
te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt.
Wanneer iemand zich tot de Here bekeert, wordt elke bedekking weggenomen,
het oude kan niet bestaan, het nieuwe is gekomen. Jezus is de middelaar van een
beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust, Hij staat borg
voor dit verbond. Hij kan volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar
Hij altijd leeft om voor hen te pleiten als volmaakte hogepriester. Het verschil is
groot, de letter doodt, maar de Geest maakt levend, Hij is het die Gods wet in
ons verstand legt, en in onze harten schrijft, zodat wij allen God leren kennen.
Waar de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht,
waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen,
veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, door de Here.
Jesaja 42:1
Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene,
in wie Ik een welbehagen heb. Ik heb mijn Geest op hem gelegd:
hij zal de volken het recht openbaren.
Christus Jezus, Verlosser en Heer, Zaligmaker en Vredevorst, Hij heeft ons
eeuwige hoop gebracht, eeuwige vreugde zal op onze hoofden zijn, tot Gods eer.
Psalm 9:3
in U wil ik mij verheugen en juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste,
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Filemon :6
(biddende), dat uw gemeenschap in het geloof zich werkzaam tone in
een grondig kennen van al het goede, dat in ons naar Christus uitgaat.
Liefde en trouw zijn kenmerken die voor iedereen te zien zijn, is er liefde voor
de Here Jezus, dan is er ook liefde voor alle andere kinderen Gods, die geheiligd
zijn in Christus Jezus. Gods wil doen houdt in dat wij zijn Zoon dienen, doen
wat Hij zegt in zelfverloochening, brengt ons in het kennen van Hem en van het
goede. Gods woord zal ons altijd vermanen niet onszelf te zoeken, maar Christus
Jezus, dan zijn wij tot troost en vreugde voor degenen die met ons in aanraking
komen. Liefde is een onuitputtelijke bron, die zich vermeerdert naarmate wij het
in praktijk brengen, wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft liefgehad.
Dienen in afhankelijkheid van Gods hulp door zijn Geest, is een heerlijke
roeping Gods, die zonder Jezus onmogelijk zou zijn, alles wat wij doen of laten,
moet voor Hem zijn, tot Gods eer en heerlijkheid mogen wij het goede doen.
Matteüs 25:40
En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u,
in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan,
hebt gij het Mij gedaan.
Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij
gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de
grondlegging der wereld af. Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus
openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht
heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. God is getrouw, door
wie wij geroepen zijn tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.
Het is God de Vader die ons zegent in Christus, Hij heeft ons immers in Hem
uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk
zouden zijn voor zijn aangezicht. Zijn zegen over ons leven is ons deel, indien
wij onszelf onderwerpen aan het gezag van Christus, onze Koning en Heer.
Matteüs 7:21
Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen
binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.
Velen zullen te dien dage tot Hem zeggen: Here, Here, wij hebben allerlei
dingen in uw naam gedaan. En dan zal Hij hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit
gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. Dienen is doen wat
Hij zegt, dan wordt Hij geëerd, dan verhogen wij Hem als onze Heer voor altijd.
1 Korintiërs 8:3
maar heeft iemand God lief, dan is deze door Hem gekend.

272
Psalm 50:23
Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.
Offer Gode lof en betaal de Allerhoogste uw geloften; roep Mij aan ten dage der
benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren. Zoals gewoonlijk is Gods
voorwaarde verbonden aan zijn beloften, als Gods woord begrepen wordt, dan
zijn de handelingen Hem welgevallig. Als er wel gelezen wordt en niet gedaan,
dan blijft het de letter, en brengt het bij God niets teweeg. Gods woord brengt
altijd scheiding tussen goed en kwaad, Hij tuchtigt degenen die Hij liefheeft, en
vraagt bekering en ijver om de rechte weg te bewandelen. Als men de tucht haat,
en Gods woord veracht, dan zijn de daden aanstonds duidelijk, dan wordt er
vriendschap gesloten met dieven en overspelers. Boosheid wordt je deel en de
tong doet mee met bedriegelijke dingen, en werpt smaad op broeders. Hoe
belangrijk is dan de terechtwijzing om Hem aan te roepen, om vergeving te
vragen en Hem eer te bewijzen in doen wat Hij zegt, daar is de redding en heil.
Prediker 5:3
Als gij God een gelofte gedaan hebt, talm er dan niet mee die in te lossen,
want Hij heeft geen welgevallen aan de dwazen;
wat gij beloofd hebt, moet gij inlossen.
God neemt ons altijd ernstig in wat wij zeggen, ook als wij de draagwijdte ervan
niet kunnen zien, Jezus willen volgen brengt onherroepelijk het dragen van kruis
en verliezen van eigen rechten in werking. Hem liefhebben boven alles, maakt
dat je Hem waardig bent, dan wordt er leven tot behoud gevonden om Zijns
naams wil. Als de tegenstand je angst aanjaagt, dan is roepen naar God het eerste
vereiste, doe je dat niet loop je de kans dat vervreemding plaats vindt. Ga je
terug naar de basis van het geloof, dan kun je bedenken dat je verlangen om
Jezus te volgen is geuit en God voor de uitkomst zal zorgen. Hij is en blijft een
beloner voor wie Hem ernstig zoeken, geloof zal ons nooit beschaamd maken.
Psalm 119:69-70
Overmoedigen wrijven mij leugens aan, ik houd uw bevelen van ganser harte.
Ongevoelig als vet is hun hart, maar ik verlustig mij in uw wet.
Te midden van de lofprijs woont de Here, Hij antwoordt ons naar zijn grote
goedertierenheid, als wij Hem aanroepen. Te midden van goddelozen is er kracht
in het doen van Gods wet in ons binnenste, Hij is de Almachtige, Hij is onze
lofprijs waard. Zien wij op Jezus, dan worden wij boven alles uitgetild, Hij is
waardig te ontvangen alle lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht, amen.
Openbaring 3:19
Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.
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Romeinen 14:16
Laat van het goede, dat gij hebt, geen kwaad gezegd kunnen worden.
Oordelen of minachten zijn uitingen van aards denken, het heeft onmiddellijk als
gevolg dat je jezelf onder een oordeel plaatst. Wij hebben nooit het recht
gekregen om onszelf boven een ander te plaatsen, omdat God de enige echte
Rechter is. Een broeder is als kind van God, ook een dienstknecht van God, door
God aanvaard, wie zijn wij dan, dat wij Gods dienstknecht oordelen. Of hij staat
of valt, gaat zijn eigen heer aan, hij zal staande blijven, want de Here is bij
machte hem vast te doen staan. Het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en
drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest.
Wie door deze Geest een dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij God, en
in achting bij de mensen. Laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de
onderlinge opbouwing bevordert, zodat het goede het kwade overwint in alles.
Psalm 84:12
Want de HERE God is een zon en schild, de HERE geeft genade en ere;
het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen.
God is goed, Hij is één en al gerechtigheid, Hij geeft het goede aan hen die Hem
vrezen, aan hen die hun vertrouwen op Hem hebben gesteld. Wie zal ons kwaad
doen, als wij ons beijveren voor het goede, al moeten wij soms lijden om de
gerechtigheid, toch zijn wij zalig. Het is beter te lijden, indien de wil van God
dit eist, goed doende dan kwaad doende, want ook Christus is eenmaal om de
zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God
zou brengen. Wij zijn dragers van het licht dat God geeft, ons anders zijn, omdat
wij Christus hebben leren kennen, is ons als getuigenis gegeven. Het goede doen
bestaat altijd uit liefde die uit is op vrede, geen kwaad met kwaad vergelden,
maar het goede voorhebben met alle mensen, brengt ons in Gods genade en eer.
Matteüs 7:12
Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus:
want dit is de wet en de profeten.
God liefhebben boven alles, en je naaste als jezelf, het grote en eerste gebod, aan
deze twee geboden, hangt de ganse wet en de profeten. Leren om in liefde te
wandelen, is leren om in de Geest te wandelen, alleen dan wordt het begeren van
het vlees teniet gedaan. Wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met
zijn hartstochten en begeerten gekruisigd, de vrucht van de Geest is dan te zien.
Psalm 143:10
Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God,
uw goede Geest geleide mij in een effen land.
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2 Korintiërs 13:4
Welnu, Hij is gekruisigd uit zwakheid, maar Hij leeft uit de kracht Gods.
Welnu, wij zijn zwak in Hem,
maar wij zullen met Hem leven voor u uit de kracht Gods.
Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar
Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het
geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft
overgegeven. Het zwakke van God is sterker dan de mensen, Christus is de
kracht Gods en de wijsheid Gods, het heeft Gode behaagd door de dwaasheid
der prediking te redden hen, die geloven. Daarmee is het dwaze van God wijzer
dan die van mensen, het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan,
een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht Gods.
Romeinen 1:16
Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud
voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.
Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn
kruis op en volge Mij, woorden in liefde gesproken tot zijn discipelen. Petrus
was niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen, en daarmee tot
aanstoot voor Christus, die onmiddellijk bestraft en leert. De blijde boodschap
was vanaf het begin tot aanstoot voor mensen, om verschillende redenen, jezelf
verliezen is dwaasheid voor ongelovigen, God nodig hebben evenzo. Vervolging
en smaad ondergaan ter wille van Jezus’ naam, is voor velen een ondenkbaar
iets, maar wat een rijkdom als je daar wel voor kiest. De volle rijkdom in
Christus is te vinden in de sterkte van zijn macht, zijn wij zwak, dan zijn wij
door Hem machtig. Hij is onze verdediging, Hij is de God met ons, Hij bekleedt
ons met kracht door de Geest, een ieder mag weten, welke Heer wij dienen.
Efeziërs 6:10
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
De volkomen wapenrusting is in Christus te vinden, Hij is het die de
overwinning heeft behaald, niemand kan ons scheiden van de liefde van
Christus, verdrukking of benauwdheid, vervolging. In dit alles zijn wij meer dan
overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad, niets en niemand zal scheiding
kunnen brengen van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
Jezelf aan Jezus geven is Gods voorwaarde, in Gods Koninkrijk wordt de
verliezer, overwinnaar, wordt de zwakke sterk, omdat de Vader Jezus zond.
Matteüs 8:17b
Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen
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Johannes 9:39
En Jezus zeide: Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen,
opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden.
Het oor dat hoort en het oog dat ziet, de HERE heeft beide gemaakt, ons
vermogen om te horen en te zien heeft in geestelijk opzicht alles te maken met
bekering en geloof. Oren en ogen kunnen lichamelijk prachtig functioneren,
maar in het Koninkrijk van God brengt dat geen winst. Andersom, als je doof of
blind bent, dan zijn die beperkingen op geen enkele manier een belemmering in
het Koninkrijk van God, Hij opent oren en ogen door bekering. In de tijd van
Jezus als mens op aarde, kwamen vele doven en blinden, zij werden op veel
verschillende manieren genezen, de totale dankbaarheid werd steeds weer geuit.
Tekenen en wonderen die door de hand van Jezus werden verricht, met als doel,
een totale bekendmaking van Gods liefde, zichtbaar voor een ieder die keek.
Openbaring 3:17
Omdat gij zegt:
Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet,
dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte,
Zelfvoldaan is deze gemeente, wat een ontzetting om te denken dat je alles hebt,
en onder het oordeel van Jezus, blijk je niets te hebben. Zij hebben Hem niet
gezocht, maar zijn in een strik geraakt van het bedrog van de rijkdom, dat het
woord verstikt en een mens geestelijk onvruchtbaar maakt. Jezus heeft ons leven
en overvloed belooft, het is te vinden in Hem, ga je er als een dief mee vandoor,
dan word je ten opzichte van Hem lauw. Alles wat je hebt, is van Hem, je hebt
jezelf immers aan Hem gegeven, je mag genieten en goede rentmeester zijn,
maar vergeet je Hem omdat het zo goed met je gaat, dan is je winst het grote
verlies. Buiten Hem is geen leven, buiten Hem ben je blind, de bekleding is weg,
de winst verroest en maakt je arm, buiten staan, maakt je tot beklagenswaardige.
Exodus 4:11
Maar de Here zeide tot hem: Wie heeft de mens een mond gegeven,
wie maakt stom of doof, ziende of blind; ben Ik het niet, de HERE?
Gods antwoord aan Mozes, die het spreken voor God niet zag zitten, Gods
almacht wordt hier verkondigd, wie kan tegen Hem op. Hij heeft geroepen en
Mozes ging, Hij roept ons ook, om van Hem te zijn en rechtvaardige daden te
doen. Onze handen worden gevuld, ons verstand wordt geopend, ogen om te
zien en oren om te horen, Hij voorziet in alles om Hem te dienen en te kennen.
Psalm 94:9
Zou Hij, die het oor plantte, niet horen? Die het oog vormde, niet zien?
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Efeziërs 5:15-16
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen,
u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.
Onze dagen zijn in Gods hand, elke dag opnieuw mogen wij zijn barmhartigheid
ervaren, genade die vrijkocht, liefde die geen einde kent. Gods woord spreekt
over hoe wij onze dagen mogen tellen, om een wijs hart te bekomen, het is aan
ons om te kiezen hoe wij omgaan met de gegeven dag. Gaat bezorgdheid de
overhand nemen, dan is Gods woord overduidelijk, Hij zorgt voor u, het is aan
ons de zorgen aan Hem te geven en in dat geloof te wandelen. Twijfel kan
neerdrukken, innerlijke verdeeldheid maakt een mens aan het wankelen, de
enige oplossing is en blijft ongeloof wegdoen en in het geloof gaan staan. In het
onzichtbare vindt de strijd plaats, als het woord van God de boventoon voert, is
elke dag een gezegende dag, onwijs of wijs, vlees of Geest, wij mogen kiezen.
Romeinen 13:12
De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan
de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts!
God is heilig, Hij zegt: Weest heilig want Ik ben heilig, apart gezet van de
wereld, apart gezet voor Hem, om Hem te behagen en te dienen. Onze Here
Jezus aandoen, maakt dat wij bekleed zijn met Gods gerechtigheid, Hij geeft ons
zijn licht, om de ongerechtigheid een halt toe te roepen. Eerbaar wandelen, in de
liefde wandelen, elkander aanzien in Christus, het is Gods genade die verplicht,
onze zonden zijn vergeven, aan ons hetzelfde te doen aan onze medemens. God
geeft genade als wij onze plaats weten in Christus, verlossing is geschonken om
niet, uitstappen in deze liefde, maakt ons tot zonen Gods. Liefde is de vervulling
der wet die zonde doet kennen, wie de ander liefheeft heeft de wet vervuld, de
liefde doet de naaste geen kwaad, Gods licht verslaat duisternis en maakt vrij.
Psalm 68:20
Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.
Heerlijke zekerheid, geen dag zonder Hem, geen dag zonder zijn kracht, geen
dag zonder zijn onderwijs en geen dag zonder zijn raad. Vroeger waren wij
levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende, maar toen de
goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen heeft Hij
ons gered door het bad der wedergeboorte en vernieuwing door de Geest, die Hij
rijkelijk over ons heeft uitgestort. Door Gods Geest krijgen wij deel aan Gods
liefde en wijsheid, wij mogen Hem eren door daarvoor te kiezen elke dag weer.
Psalm 118:24a
Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft; laten wij juichen
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Klaagliederen 3:32-33
Want als Hij bedroefd heeft, ontfermt Hij Zich
naar de grootheid van zijn gunstbewijzen.
Immers niet van harte verdrukt en bedroeft Hij de mensenkinderen.
Wij hebben een oneindig liefdevolle God, Schepper van hemel en aarde, Hij
heeft ons geschapen naar zijn beeld, zo is het altijd bedoeld. Door zonde is dat
beeld vertroebeld en als verlosten des Heren, mogen wij ervan uitgaan dat wij
van zonde zijn vrijgesproken. Christus Jezus is onze Verlosser, God heeft ons
geroepen en heeft ons van tevoren gekend en ook van te voren bestemd tot
gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, die de afstraling zijner heerlijkheid
en de afdruk van zijn wezen is. Die na de reiniging der zonden tot stand gebracht
hebbend, Zich gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit in den hoge. Het
is aan ons om Hem te volgen en niet op eigen wegen te wandelen, doen wij dat
wel, is droefheid het gevolg, want de volle vrede van God is veranderd in
verdrukking. Gods troost na verdrukking staat vast, Hij is onze hemelse Vader,
barmhartigheid brengt de vrede terug, groot zijn Gods gunstbewijzen voor ons.
2 Korintiërs 7:10
Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil,
maar de droefheid der wereld brengt de dood.
De hemelse waarheid tegenover het leugenachtige, mensen verliezen om de
naam van Jezus, kan droefheid veroorzaken, gaan wij voor mensen kiezen, in
plaats van Jezus, dan brengt dat de dood. Zoekt de dingen die boven zijn, waar
Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods, bedenkt de dingen die boven zijn,
niet die op de aarde zijn. Droefheid naar Gods wil zal altijd de vrucht
voortbrengen die door berouw ontstaat, een enorm zondebesef die ons doet
beseffen waar wij van verlost zijn. Als ons hart ons om die reden gaat
veroordelen, dan is Gods woord overduidelijk, God is meerder dan ons hart,
genade is een geschenk. Veroordeling brengt een mens buiten de genade, zien
wij Gods hand in alles om ons op te voeden, dan kunnen wij vol vreugde zijn.
2 Korintiërs 4:17
Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons
een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid,
Het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig, het ondergaan van de
verdrukking maakt dat ons innerlijk van dag tot dag vernieuwd wordt. Waarlijk
en echte zonen Gods, omgeven van troost in al onze druk, opziend naar Jezus.
Psalm 119:71
Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren.
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Psalm 104:1
Loof de HERE, mijn ziel. HERE, mijn God,
Gij zijt zeer groot, Gij hebt U met majesteit en luister bekleed.
God is licht, Hij hult Zich in het licht als in een mantel, de hemel wordt
gespannen als een tentkleed, Hij bedekt de aanblik van zijn troon door daarover
zijn wolken uit te spreiden. Hij rijdt op de wolken, Hij wandelt op de vleugelen
van de wind, Hij maakt de winden tot zijn boden, laaiend vuur tot zijn dienaren.
De aarde staat vast, Hij maakt dat zij nimmermeer wankelt, de waterdiepte zijn
door Hem met een kleed bedekt, er is een grens gesteld, het water vluchtte voor
het dreigen van zijn stem, zij zullen de aarde niet weer bedekken. Hij zendt de
bronnen naar de beken, om alle dieren te drenken, luid klinkt het lied van de
vogels, van tussen de takken. De aarde wordt verzadigd door Gods bronnen, het
geeft gras voor het vee en eten voor de mens, de vrucht van de wijnstok, en
brood die het hart versterkt. Hoe talrijk zijn uw werken, o Here, Gij hebt ze alle
met wijsheid gemaakt, zij wachten op U, opent Gij uw hand, zij worden met
goed verzadigd, ik zal mij in de Here verheugen, zolang ik leef de Here zingen.
Judas :24-25
Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan
voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland,
zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit,
kracht en macht vóór alle eeuwigheid, èn nu èn in alle eeuwigheden! Amen.
Onze hemelse Vader die alles geschapen heeft, houdt ons krachtig staande, Hij is
onze Maker en Hem behoren wij toe, Hij is het die alles vast in handen heeft.
Wie kan tegen Hem op, in Christus behoedt Hij ons voor struikelen, in Christus
zijn wij onberispelijk, door Christus mogen wij voor Gods aangezicht komen om
vol vreugde in zijn heerlijkheid te staan. Bewijzen van liefde die van voor de
grondlegging der wereld zijn verordend, in Christus zijn wij uitverkoren, opdat
wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht, als kinderen Gods.
1 Kronieken 16:28
Geeft de HERE, gij geslachten der volken,
geeft de HERE heerlijkheid en sterkte.
De hemel verheuge zich, de aarde juiche, en alle volken zeggen: De Here is
Koning, majesteit en luister is voor zijn aangezicht, sterkte en vreugde in de
plaats waar Hij woont. Maak met mij de Here groot, Hij is alle lofprijs waard.
1 Kronieken 29:11a
Van U, o HERE, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de
majesteit, ja, alles wat in de hemel en op aarde is; van U is de heerschappij,
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Lucas 7:47
Daarom zeg Ik u:
Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde
veel liefde; maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde.
Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren
zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Het is geen vraag, het is
een zekerheid, God vergeeft veelvuldig, inzicht is nodig om Gods heil aan te
nemen. Wat voor mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God, Jezus is niet
gekomen voor rechtvaardigen, maar voor zondaars, niemand uitgezonderd. Er is
geen zonde zo diep, of Hij is dezelfde vergevende God, vraag om vergeving en
geloof dat Hij vergeeft. Als Gods liefde en vrede wordt ervaren, dan kan het niet
anders of de dankbaarheid is groot, uit het slijk van de modderpoel, uit de kuil
van het verderf, omdat er werd verlangd naar de enige waarachtige God. Is er
veel vergeven, dan is dat de drijfveer voor betoon van veel liefde, alles voor
Jezus over hebben is het gevolg van besef en berouw van zonde, die doet dienen.
Psalm 32:5
Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet;
ik zeide: Ik zal de HERE mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de
schuld mijner zonden.
Hoe kom ik van zonde vrij, leid mij naar het kruis van Jezus, vrij van schuld,
van slavernij, leid mij naar het kruis van Jezus. Elke duisternis verdwijnt, geen
aanklacht houdt meer stand, Jezus overwon de dood, Jezus is onze verzoening,
Hij brengt ons naar de Vader, naar Gods genadetroon. Daar begint het kindschap
Gods, daar krijgen wij rechten en plichten, daar is genezing en vrijheid, daar
vindt elke ommekeer in denken plaats. Het recht om Abba, Vader te zeggen,
hebben wij gekregen, omdat God de Geest zijns Zoons heeft uitgezonden in
onze harten, wij zijn dus niet meer slaaf, doch zoon, en ook erfgenaam van God.
Jesaja 55:7
De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten
en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen – en
tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.
Gods gedachten en wegen zijn altijd hoger dan die van ons, als wij Hem zoeken
is Hij nabij, Hij laat Zich vinden. Geloven in zijn almacht, is geloven in zijn
genade, er is geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Gods heil
aannemen, is Gods vergeving aannemen, liefde die bevrijdt en geen einde kent.
Johannes 8:36
Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.
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Psalm 91:14
Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.
Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem
zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Dicht bij God, is verblijven in de
schuilplaats des Allerhoogsten, daar is vernachten in de schaduw des
Almachtigen. De nacht en duisternis heeft geen schijn van kans om daar te
komen, de verschrikking en aanval zal niets kunnen omdat God onze toevlucht
is. Hem vertrouwen, Hem liefhebben, Hem zoeken en aanroepen, Gods
antwoord is altijd dezelfde, Hij redt en bevrijdt, Hij hoort naar zijn kinderen. Hij
richt een dis aan voor de ogen van wie ons benauwen, zijn vergelding gaat voor
Hem uit, Hij is een schild die ons dekt, onze eer, Hij is het die ons hoofd opheft.
Spreuken 10:29
De weg des HEREN is een beschutting voor de oprechten,
maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.
Dezelfde weg, met een volledig andere uitkomst, door het verschil van wandel,
door de Geest van God wandelen, of wandelen langs kronkelpaden. Rechte
sporen of op dwaalwegen, God zoeken, of mensen zoeken, het verschil kan niet
groter zijn. De zegen van beschutting is weggelegd voor oprechten van hart, er
staat nergens in het woord van God dat wij dan zonder fouten zijn, Hij ziet het
hart aan, is daar verlangen om Hem te kennen en te dienen, dan komt Hij ons
tegemoet. Is het hart op eigenbelang en gewin uit, dan is onheil het antwoord,
geen zegen en geen vrede, nooit veilig, zonder God, en een hart van onrust zat.
Psalm 5:12
Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen,
daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben.
Jezus, naam boven alle naam, geweldige redder, verheerlijkte Heer voor eeuwig,
Hij heeft ons de Vader leren kennen, zonder Hem zou dat onmogelijk zijn
geweest. Genade en waarheid door zijn komst, Gods liefde voor de verloren
mens, heeft zijn Zoon gegeven, opdat een ieder die gelooft, niet verloren ga,
maar eeuwig leven hebbe. Wij zijn veilig in Jezus’ armen, dubbel veilig met
Christus in God de Vader verborgen. Omdat wij zijn naam vrezen, zal de zon der
gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen, wij zullen
over Hem jubelen en opspringen van vreugde en juichend hulde brengen.
Psalm 36:8
Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God;
daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw uwer vleugelen;
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1 Johannes 4:8
Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
God heeft zijn liefde aan ons geopenbaard, door Jezus te zenden in de wereld,
opdat wij zouden leven door Hem. Hij heeft ons zo liefgehad dat Hij zijn Zoon
gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden, indien God ons zo heeft
liefgehad, behoren ook wij elkaar lief te hebben. Niemand heeft God ooit
aanschouwd, indien wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in
ons volmaakt geworden. Wij onderkennen dat wij in Hem blijven en Hij in ons,
dat Hij zijn Geest gegeven heeft, die bevestigt dat wij in de liefde wandelen. Al
wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God, wij
kunnen alleen door de Geest van God zeggen: Jezus is Here. De liefde Gods is
in onze harten uitgestort door de heilige Geest, en wij hebben die liefde
onderkend en geloofd, die God ten opzichte van ons heeft. Het maakt dat wij
vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, wij hebben lief, omdat Hij ons
eerst heeft liefgehad, die volmaakte liefde, drijft de vrees uit voor Gods toorn.
Spreuken 16:6
Door liefde en trouw wordt de ongerechtigheid verzoend,
door de vreze des HEREN wijkt men van het kwaad.
Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na, wie gerechtigheid en liefde najaagt,
vindt leven, gerechtigheid en eer. Gods woord zal altijd oproepen om te kiezen
voor het goede, het kwade wordt overwonnen door het goede, daar is geen speld
tussen te krijgen. Liefde van God is niet omver te krijgen, het overwint altijd,
ons is alles vergeven, vergeven wij, dan is Gods liefde volmaakt, en blijven wij
in Gods liefdesstroom. Is er haat in ons hart, dan is duisternis niet ver weg, daar
zal God Zich nooit aan verbinden, Hij hoort naar ons als wij ons onvermogen
belijden en zal ons bevrijden, indien wij verlangen naar Gods liefde en vrede.
Dan blijft de liefdeseis van kracht, zijn woord in praktijk brengen, Hem meer
liefhebben dan onszelf, zodat wij Gods liefde meer dan overvloedig ontvangen.
Galaten 5:13
Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid
niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.
Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden,
Hij laat ons weten of ons spoor recht is of niet. Doen wij Gods wil, dan is liefde,
vrede en blijdschap als eerste merkbaar, vrucht van de Geest die onontbeerlijk is
en die ons altijd weer troost, Gods liefde is een volmaakt geschenk tot zijn eer.
1 Johannes 3:14b
Wie niet liefheeft, blijft in de dood.
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Psalm 149:4
Want de HERE heeft een welbehagen in zijn volk,
Hij kroont de ootmoedigen met heil.
Halleluja. Zingt de Here een nieuw lied, zijn volk verheuge zich in zijn Maker,
laten wij juichen over onze Koning, laten wij zijn naam loven met reidans, Hem
psalmzingen met tamboerijn en citer. Laten wij juichen met eerbetoon, zelfs op
de legersteden jubelen over Hem, de lofverheffingen zijn in onze keel, en een
tweesnijdend zwaard in ons hand. Om de vijand te verslaan, bestraffingen en
wraak aan de vijand, om koning ongerechtigheid met ketenen te binden, en met
ijzeren boeien de zonde, om het beschreven vonnis aan hen te voltrekken. Dat is
de luister van al zijn gunstgenoten, Hij heeft ons macht gegeven zijn volk te zijn.
Titus 2:13b-14
Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken
van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk,
volijverig in goede werken.
Machtig is de naam van de Heer, Hij woont in ons door zijn Geest, Hij is de
genade Gods, heilbrengend voor alle mensen. Om ons op te voeden, zodat wij de
goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en
godvruchtig in deze wereld leven. Verwachtende de zalige hoop en de
verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus. In
die naam is onze behoudenis, door Hem hebben wij macht gekregen kinderen
Gods te worden, in Hem mogen wij ons dag en nacht verblijden, want Hij is
onze Heer. Hij heeft ons zijn woord gegeven om te binden en ontbinden in Jezus
naam, alle machten zijn aan Hem onderworpen, Hij maakt van ons strijders in
Gods leger. Wij brengen zijn woord om Gods Koninkrijk bekend te maken, om
Jezus te volgen, want Hij is het die zijn leger aanvoert om machten te verslaan.
Lucas 10:19
Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en
tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.
Gods woord is duidelijk, als wij ingezet worden voor zijn Koninkrijk, dan mag
daar onze vreugde niet naar toe gaan, wel dat onze namen staan opgeschreven in
de hemelse gewesten. Wie roemt, roeme in de Heer, dat houdt ons nederig en
klein, Gods welbehagen gaat uit naar ootmoedigen. De vreze des Heren voedt op
tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer, laten wij ons verblijden in Hem.
Psalm 110:3
Uw volk is een en al gewilligheid ten dage van uw heerban; in heilige feestdos
rijst uit de schoot van de dageraad de dauw uwer jonge mannen voor u op.
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Prediker 7:25
Ik wendde mij en mijn hart was er op uit om kennis te verkrijgen,
onderzoek te doen en een wijze slotsom te zoeken en om goddeloosheid
als dwaasheid en onverstand als verdwaasdheid te leren verstaan.
Prediker had veel moeite gedaan om te doorgronden, om wijsheid te verwerven,
om een slotsom te vinden, zodat het onderzoek zou worden afgesloten, maar zij
bleef onbereikbaar voor hem. Hij heeft het een bij het ander gevoegd, hij is naar
mensen gaan kijken, en ontdekte dat het goede ver te zoeken was. Hij heeft
ontdekt dat God de mensen recht heeft gemaakt, maar dat zij vele bedenkselen
zoeken om in eigen heerschappij het kromme te doen. Hij zag, dat de mens niets
kan ontdekken van het werk Gods, dat onder de zon geschiedt, hoezeer de mens
zich ook aftobt met zoeken, hij kan het niet ontdekken. Onbereikbaar is wat
bestaat, en onpeilbaar, wie kan het doorgronden, zelfs wijzen kunnen dat niet.
1 Korintiërs 1:21
Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid
God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd
door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven.
Hij zal verderven de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal
Hij verdoen, niemand, maar dan ook niemand kan tegen Gods wijsheid op. God
heeft de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt, wie kan Hem doorgronden,
het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker
dan de mensen. Wij prediken een gekruisigde Christus, voor de één tot aanstoot,
voor de ander tot dwaasheid, maar voor ons die geroepen zijn, prediken wij
Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Voor hen die verloren gaan, blijft
het woord des kruises een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is
het een kracht Gods. Geen vlees kan roemen voor God, uit Hem is het dat wij in
Christus zijn, en God geeft, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing.
Jesaja 55:9
Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde,
zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.
Het is de Geest van God die alle dingen doorzoekt, zelfs de diepten Gods, wie
toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die
in hem is? Zo weet ook niemand wat in God is, dan de Geest uit God, Hij heeft
ons zijn Geest gegeven om Hem recht te leren kennen. Openbaring is nodig om
de wil Gods te leren kennen, zodat wij Gods weg door de Geest kunnen vinden.
Psalm 94:11
De HERE kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.
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Johannes 10:16
Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden
en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.
Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de
Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. Hem
kennen, naar zijn stem luisteren, is noodzakelijk om Gods leiding door zijn
Geest te verstaan. God is getrouw, door wie wij geroepen zijn tot gemeenschap
met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here. Het kennen is in Gods woord altijd
contact met Hem hebben, van Hem zijn, Hem toebehoren, Hem volgen. Jezus
kwam tot het zijne, maar velen hebben Hem niet aangenomen, doch allen die
Hem aangenomen hebben, heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden.
Wij, eens niet zijn volk, nu in zijn ontferming aangenomen, hebben de heerlijke
zekerheid van het kindschap Gods, volkomen één gemaakt met Vader en Zoon.
1 Petrus 2:25
Want gij waart dwalende als schapen,
maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen.
Onze God en Vader heeft ons zo gemaakt, dat wij leiding nodig hebben in ons
leven, wij kunnen ons richten naar wereldse beginselen, met alle gevolgen van
dien. Dan dwalen wij en raken wij het zicht op onze herder kwijt, Hij ziet ons
wel, maar wacht op ons hulpgeroep, dan zal Hij redden en ons weer op zijn weg
brengen. Hij waakt en brengt mensen naar zijn stal, daar is de veiligheid en
onderkomen, daar worden mensen bijgestuurd en opgevoed, om in en bij Hem te
blijven. Daar is ruimte om Gods grote daden te verkondigen, daar wordt geleerd
om rechte sporen te maken, om Jezus te kunnen volgen waarheen Hij ook gaat.
Jesaja 40:11
Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen
en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.
Vol van tederheid en liefde voor nieuw beginnend leven, erbarmen voor dat wat
nog vertroeteld moet worden, voeding en opwassen wordt door Hem gegeven.
In zijn liefde, wil Hij ons dragen, dag en nacht, Hij zal ons leiden naar grazige
weiden, om tot volle wasdom te komen. Hij brengt onze zielen tot rust in Hem,
Hij zal ons weiden en voeren naar waterbronnen des levens, daar is de troost van
onze God. Troost bij bekering, troost na dwalen, genade die tot uitvoering wordt
gebracht in liefdevolle vergeving, die genezing brengt aan smachtende zielen.
Ezechiël 34:15-16a
Ik zelf zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze doen neerliggen, luidt het woord
des Here HERE; de verlorene zal Ik zoeken en de afgedwaalde terughalen;
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Hebreeën 5:5
Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer toegekend hogepriester te worden,
maar Hij, die tot Hem sprak: Mijn Zoon zijt Gij; Ik heb U heden verwekt;
Op een andere plaats spreekt God: Gij zijt priester in eeuwigheid naar de
ordening van Melchisedek. De profeten en psalmen spreken van Christus Jezus’
komst op aarde, zij spreken over de dienstknecht des Heren, zij spreken over
zijn lijden en over zijn overwinning. Zijn houding ten opzichte van zijn hemelse
Vader en zijn houding naar mensen wordt duidelijk omschreven. Hij zal niet
schreeuwen noch zijn stem verheffen, het geknakte riet zal Hij niet verbreken,
de kwijnende vlaspit zal Hij niet uitdoven. Naar waarheid zal Hij het recht
openbaren, op zijn onderricht zullen alle landen wachten. God de Vader heeft
Hem geroepen in gerechtigheid, Hij is zijn knecht, die Hij ondersteunt, zijn
uitverkorene, in wie Hij een welbehagen heeft. God heeft Hem behoed en
gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natiën, om blinde ogen te
openen, om gevangenen die in de duisternis gezeten zijn, uit de kerker te leiden.
Johannes 8:54-55a
Jezus antwoordde: Als Ik Mijzelf eer, betekent mijn eer niets;
mijn Vader is het, die Mij eert, van wie gij zegt: Hij is onze God,
en gij kent Hem niet, maar Ik ken Hem.
Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God
uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft
Mij gezonden. Zonder bekering is het onmogelijk om de woorden van Jezus te
verstaan, wie uit God is, hoort de woorden Gods. Wedergeboorte brengt altijd
het zien van Gods Koninkrijk en als verlosten des Heren de toegang, zij mogen
daar binnengaan. Licht in plaats van duisternis, geopende ogen en oren, om door
de heilige Geest zijn woord te verstaan en te doen. Jezus, het Lam Gods, die de
zonden der wereld wegneemt, is het middelpunt van Gods heilsplan. Geloof in
de Zoon van God, als gezondene van de Vader, brengt ons in het plan van God.
2 Petrus 1:17
Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen,
toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam:
Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.
Eens zal elke knie zich buigen in de naam van Jezus, en eens zal elke tong
belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God de Vader. Wie gelooft, heeft
eeuwig leven, niemand komt tot de Vader dan door Jezus, Hij is ons behoud!
1 Johannes 2:23b
Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.
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Psalm 25:4-5
HERE, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden,
leid mij in uw waarheid en leer mij,
want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.
‘k Hef mijn roep tot U, o Heer, U bent onze lofprijs waard, zo word ik bevrijd
van mijn vijanden, want U bent mijn rots op wie ik vertrouw. Tot U, Here, hef ik
mijn ziel op, op U is mijn hoop gevestigd, allen die U verwachten, worden niet
beschaamd. Goed en waarachtig bent U, daarom onderwijst U zondaars
aangaande de weg, ootmoedigen doet U wandelen in het recht, U leert aan
ootmoedigen de weg. Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en trouw voor
wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Des Heren vertrouwelijke
omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend, aan hen
onderwijst Hij aangaande de weg die zij moeten kiezen. Als er door zonde
moeite en ellende is ontstaan, met als gevolg eenzaamheid en benauwdheid van
het hart, dan hoort Hij naar ons gebed, en is vergeving door genade ons deel.
Mijn ogen zijn bestendig op de Here, want Hij voert mijn voeten uit het net.

Spreuken 4:26-27
Laat uw voet een effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn. Wijk noch
ter rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade.
Afwijken van het rechte pad is altijd afwijken van Gods wet in ons binnenste,
een recht spoor houden is volkomen mogelijk door de heilige Geest. Een effen
pad is ontdaan van struikelstenen, onopgeruimde zonde kunnen erg in de weg
staan, en verhinderen om in vrijheid te wandelen. De bepakking is zwaar en doet
ons krachteloos maken, met als gevolg knikkende knieën en slappe handen. Het
is heerlijk om Gods woord in waarheid aan te nemen en alle last aan Hem te
geven, Hij vergeeft en Hij draagt, Hij beloont de ernstige zoeker, die vraagt naar
Hem en zijn gerechtigheid. Hij leert ons als zonen Gods om de tucht te
aanvaarden die Hij toepast opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid, zodat
wij bij elke stap weten dat Hij ons leidt in waarheid, door Gods woord verlicht.
Johannes 14:6a
Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven;
Jezus, de weg tot de Vader, Jezus gekomen om waarheid en genade te brengen,
gekomen om ons eeuwig leven te schenken. In zijn voetstappen treden; maakt
dat wij als verlosten wandelen op de gebaande weg, regelrecht naar Gods huis.
Psalm 43:3a
Zend uw licht en uw waarheid; mogen die mij geleiden,
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Spreuken 19:16
Wie het gebod bewaart, bewaart zijn leven;
maar wie niet let op zijn wandel, zal sterven.
Handel en wandel, spreken en zwijgen, kortom ons doen en laten, is in ons leven
bepalend voor de uitkomst die in de vrucht te herkennen is. Dood en leven zijn
in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Op het pad der
gerechtigheid is leven, maar de weg der zonde voert ten dode. Wandelt door de
Geest en voldoet niet aan het vlees, want het begeren van het vlees gaat in tegen
de Geest en dat van de Geest tegen het vlees, want deze staan tegenover elkaar.
Het doen van Gods wil, is alleen mogelijk als wij buigen en onderwerping
aanbieden, blijven wij rechtop staan in eigen gerechtigheid, dan is het niet
mogelijk om leiding te ontvangen door Gods Geest. Vijandschap is in ons vlees,
alles wat ons doet zondigen, komt daaruit voort, daar zal de heilige Geest Zich
nooit aan verbinden, de gemeenschap is met onze geest, daar is leven en vrede.
Psalm 34:14-15
Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog;
wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het
goede, houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt vrede met alle mensen.
Het zou onmogelijk zijn zonder nadenken, bedenken is voor Gods Geest de
gelegenheid om Gods woord in onze gedachten te brengen. Heersen over zonde
is met de macht van God in aanraking komen, geënt op het volbrachte werk aan
het kruis, waar Jezus voor onze zonden gestorven is. Bedachtzaamheid is een
vrucht die elke keer weer in praktijk gebracht moet worden, Hij heeft ons geen
geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, van liefde en van
bezonnenheid. Wij hebben moed nodig om het goede te doen, ingaan tegen ons
vlees en dat van anderen, brengt ons in strijd, maar ook tot medeoverwinnaars.
Johannes 15:10
Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven,
gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.
Gods Koninkrijk wordt openbaar in kinderen die jagen naar de liefde van God,
alles op alles zetten om zich te onthouden van het kwade brengt ons blijvend in
Gods liefde. De vrucht van de Geest, begint met liefde, als daaraan wordt
voldaan, dan zal ook de laatste, zelfbeheersing een vanzelfsprekend deel zijn.
Psalm 121:7-8
De HERE zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De HERE
zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.
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Psalm 108:14
Met God zullen wij kloeke daden doen,
want Hij zelf zal onze tegenstanders vertreden.
Hij, onze God, geeft overwinning op zijn tijd, als wij bereid zijn de strijd te
voeren waartoe Hij ons roept. Zonder strijd geen overwinning, Hij is het die ons
toerust omdat wij zijn geliefden zijn, Hij leert ons hoe wij strijden moeten. Het
geheel anders zijn, omdat wij Christus hebben leren kennen, dringt ons om op
Gods manier de strijd aan te gaan. Hebben wij met mensen te maken, dan blijft
toch de strijd in het onzichtbare, in de hemelse gewesten. Vergevingsgezindheid
is een machtig wapen die wij zelf in werking kunnen stellen, met als gevolg,
onaantastbaar voor de vijand, omdat wij ons vertrouwen op Hem hebben
gesteld. Mensenhulp is ijdel, niemand kan doen wat God kan doen, Hij is onze
hulp, de kracht waarmee Hij ons bekleedt, door de Geest, is niet te evenaren. In
Jezus’ naam mogen wij vanuit de Geest handelen in gezag, niet in eigen kracht,
maar in de sterkte van zijn macht, dan moet elke vijand wijken, Jezus is Heer!
1 Korintiërs 15:57
Maar Gode zij dank,
die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.
Overwinning kan alleen behaald worden, omdat Jezus alles overwonnen heeft,
de dood kon Hem niet vasthouden, Hij is opgestaan, alle zonden zijn aan het
kruis genageld, de verzoening tussen God en mensen is voor eeuwig tot stand
gebracht. Dat tegenstand ons deel is, komt omdat wij zijn naam dragen, haat is
vaak ons deel, voor de één zijn wij een geur ten leven, voor de ander een geur
ten dode. Het is God de Vader die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren
en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt. Mede overwinnaars
zijn degenen die het lijden door tegenstand aanvaarden uit Gods hand, immers,
indien wij delen in Jezus’ lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.
Psalm 24:8
Wie is toch de Koning der ere?
De HERE, sterk en geweldig, de HERE, geweldig in de strijd.
Gods woord spreekt over de grote daden Gods, keer op keer heeft Hij laten zien
dat niemand zijn macht kan tegenhouden. Zijn trouw reikt hemelhoog, meer en
meer beseffen, doet vrijmoedig optreden, wij vermogen alles in Hem die ons
kracht geeft. Hij is de God aller volharding, het ondergaan van zijn weg met ons
brengt grote winst, in onze zwakheid brengt God ons in de macht van Christus.
Daniël 11:32b
maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen.
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Jesaja 61:11
Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet
uitspruiten, zo zal de Here HERE gerechtigheid en lof doen
uitspruiten voor het oog van alle volken.
En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des HEREN
tot zijn verheerlijking, vrucht die voortgekomen is uit de komst van de Zoon van
God. Hij is de Gezalfde, die gekomen is om velen te rechtvaardigen, hen, die
Hem hebben aangenomen als hun persoonlijke Verlosser. Vrijlating en genezing
van gebrokenen van hart, uit de gevangenis naar de heerlijke ruimte van Gods
Koninkrijk. Hij is gekomen om alle treurenden te troosten, Hij, de Koning geeft
ons een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest, hoofdsieraad in plaats van
as, vreugdeolie in plaats van rouw. De klederen des heils en de mantel der
gerechtigheid zijn ons tot bruidskleding en tot priesterkleding, Hij, onze God
heeft een eeuwig verbond met ons gesloten. Hij heeft het recht lief, Hij zal
belonen wie Hem ernstig zoeken, wij zullen priesters des Heren heten, dienaars
van onze God genoemd worden, mogen velen het zien, en op Hem vertrouwen.
Psalm 30:12-13
Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt
Gij losgemaakt, met vreugde mij omgord, opdat mijn ziel U zou psalmzingen,
en nimmer verstommen. HERE, mijn God, voor altoos zal ik U loven.
Vurig verwachtte ik de Here; toen neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn
hulpgeroep, Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de
modderpoel; Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte Hij vast.
Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God. Ik verkondig
de blijde boodschap van uw gerechtigheid in een grote gemeente, zie mijn
lippen weerhoud ik niet, uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart, van uw
trouw en heil spreek ik, uw goedertierenheid en uw waarheid verheel ik niet.
Romeinen 8:30
en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen;
en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd;
en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.
Openbaar worden van de zonen Gods, is waar de schepping op wacht, met
reikhalzend verlangen. Vrucht dragende kinderen Gods, die blijven in Jezus,
Gods Zoon, deel hebbend aan zijn verheerlijking en lijden, tot volle eer Gods.
Jesaja 32:15b-16
Dan wordt de woestijn een gaarde en de gaarde gelijkt een woud;
dan woont het recht in de woestijn en de gerechtigheid verblijft in de gaarde.
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Jesaja 53:6
Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg,
maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.
Leven zonder God, is leven in ongerechtigheid, in Gods ogen strafwaardig, de
straf die ons de vrede aanbrengt was op Jezus Zijn Zoon. Om onze
ongerechtigheden werd Hij verbrijzeld, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen,
en onze smarten gedragen, door zijn striemen is ons genezing geworden. Om
onze overtredingen werd Hij doorboord, Hij werd mishandeld, Hij liet Zich
verdrukken, als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat
stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij zijn mond niet open. Uit dit alles is Hij
weggenomen, en was Hij afgesneden uit het land der levenden, men stelde zijn
graf bij de goddelozen, bij de rijke was Hij in zijn dood, omdat Hij geen onrecht
gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Omdat Hij dit alles gedaan
heeft, Zichzelf als schuldoffer gesteld, zal Hij nakomelingen zien en het
voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol
lijden zal Hij het zien tot verzadiging toe, door zijn kennis, zal Hij, Gods
Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun zonden dragen.
1 Petrus 1:18-19
wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht
van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het
kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.
Wetende, wat Jezus voor ons heeft overgehad, welke prijs Hij voor ons heeft
betaald, is weten hoe ongelofelijk lief God de wereld heeft gehad. Hij roept ons
op zijn Zoon te volgen en te dienen, te luisteren naar zijn stem, zodat wij deel
krijgen aan vrijspraak en verlossing. Hij, onze God, zal vele zonen tot
heerlijkheid brengen, door de Leidsman hunner behoudenis, Jezus, die ons
vrijkocht van zonde en dood. Hij is het Lam Gods, dat de zonde der wereld
wegneemt, Hij is het die ons doet ontkomen van de toorn Gods, voor eeuwig.
Openbaring 14:4b
Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat.
Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam.
Eerstelingen zijn altijd het eigendom van God, niemand anders heeft daar recht
op, dit zijn de mensen die gekocht en betaald zijn met Jezus bloed. Zij zijn rein
verklaard van alle zonden, het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen
weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens, waar God hen troosten zal.
1 Petrus 2:25b
maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen.
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Johannes 11:11
Zo sprak Hij en daarna zeide Hij tot hen: Lazarus, onze vriend, is ingeslapen,
maar Ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken.
Jezus, de Zoon van God omringd met zijn discipelen, wetend dat in Judea
mensen zijn die Hem willen doden, neemt het besluit om naar Betanië te gaan.
Hij wist vanaf het begin, dat de ziekte van Lazarus niet ten dode was, maar ter
ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt zou worden. Hij ging pas
na twee dagen op weg, wetende dat Lazarus al in het graf was gelegd, toen Hij
aankwam waren er al vele Joden die kwamen om Marta en Maria te troosten.
Marta ging Hem tegemoet en laat duidelijk merken dat zij Jezus kent, ze weet
wie Hij is, ze gelooft in Hem en vertrouwt Hem. Na de uitspraak van Jezus dat
Hij de opstanding en het leven is, en dat wie in Hem gelooft, zal leven, ook al is
hij gestorven, hij blijft in eeuwigheid leven, is Marta’s reactie een van diep
geloof. Het gebed van onze Heer bij het graf, is vol van zekerheid, Hij weet dat
de verhoring vast staat, nadat Lazarus opstaat, zijn er velen tot geloof gekomen.
Efeziërs 5:14
Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden,
en Christus zal over u lichten.
Licht tegenover duisternis, wel geloven maar niet opletten, betekent in de
praktijk dat je onmondig, heen en weer wordt geslingerd, terwijl je houvast in
Christus moet zijn. Onderscheiding is noodzakelijk, ontmaskeren moet,
wandelen als kinderen des lichts, is te merken aan de vrucht. Het bestaat uit
louter goedheid en gerechtigheid en waarheid, er wordt getoetst wat de Here
welbehagelijk is. Waken over wat uit je mond komt, is heersen over zonde,
waken waar je wel of geen deel aan hebt, brengt je in Gods licht. Duisternis is
altijd stiekem, als je nog slaapt, kan het zijn gang gaan, als je wakker wordt
heeft het geen schijn van kans, het licht van Christus openbaart alle dingen.
Psalm 13:4
Aanschouw toch, antwoord mij, HERE, mijn God!
Verlicht mijn ogen, opdat ik niet inslape ten dode;
Verlichte ogen des harten wordt door de Geest van wijsheid en openbaring
gegeven, om de God van onze Here Jezus te kennen in alles. Door openbaring
weten wij hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de
werking van de sterkte van zijn macht. Het is een heerlijke zekerheid, wij
hebben deel aan het opstandings leven, als wij deel hebben aan Jezus’ sterven.
Romeinen 6:7
want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
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Zacharia 2:10
Jubel en verheug u, gij dochter van Sion!
Want zie, Ik kom in uw midden wonen, luidt het woord des HEREN,
Gods heerlijke belofte is in Christus Jezus volkomen openbaar geworden, de
toegang naar Gods heiligdom, Gods woning, is in de Zoon van God bereikbaar
geworden. Hij, onze Hogepriester staat borg voor de verzoening tussen God en
mensen, overwinning over zonde en dood is behaald aan het kruis, daar is
volbracht en overwonnen wat ons de vrede aanbrengt. Het hemelse Jeruzalem, is
onze toekomstige stad, door wedergeboorte hebben wij daar nu al deel aan, wij
mogen daar binnengaan en het Koninkrijk Gods zien door de Geest. Onze geest
is samen met de heilige Geest in staat om gemeenschap te hebben met de Vader
en met zijn Zoon Jezus Christus. Deel hebben aan Gods heiligheid, maakt dat
Hij voortdurend bij ons kan blijven, wij toch zijn de tempel van de levende God.
Johannes 14:23
Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal
hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.
Door Jezus, hebben wij de toegang tot de Vader verkregen, wij zijn medeburgers
der heiligen en huisgenoten Gods, wij worden mede gebouwd tot een woonstede
Gods. Het is Jezus die alle verschillen tussen Gods volk en heiden weggebroken
heeft, Hij is de vervulling van de wet, in Hem is er geen onderscheiding meer.
Waar eens de belemmering bestond tussen wel Gods volk en niet Gods volk, is
nu een volkomen gelijkheid in Jezus, wie in Hem gelooft is deelachtig als volk.
2 Korintiërs 5:1
Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen,
wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen,
niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.
Overkleed worden met het hemelse, is volkomen deel hebben aan Gods woning,
Hij geeft ons alle kans om Hem welgevallig te zijn, tot eer van Hem. Hij geeft
ons, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, dat wij met kracht gesterkt worden door
zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in onze harten
woning maakt. Maakt Christus in onze harten woning, dan is daar de heerlijke
zekerheid dat wij met Hem bekleed zijn, Gods tent is in Christus zichtbaar
geworden, met een onpeilbare liefde zal Hij alle tranen van onze ogen afwissen.
Openbaring 21:3
En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen:
Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen,
en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn,
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2 Timoteüs 4:18
De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels
Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.
In geen enkel opzicht is er twijfel over Gods trouw, Hij zal het werk waaraan Hij
begon, voleindigen. Veilig in Jezus’ armen, is een mens in staat om in Gods
kracht de moeilijkheden aan te kunnen, niemand ontkomt aan boos opzet. God
voorziet ons van alle gereedschap om aan het werk te gaan in zijn Koninkrijk,
wie zijn woord leest, wil Hem dienen, wie deel krijgt aan Gods trouw, zal in
eeuwigheid de vrucht daarvan plukken. Gods liefde en trouw bewijst elke dag
zijn aanwezigheid in het leven van een kind van God, dwars door verzoeking en
aanklacht, is dat het meest waardevolle bezit, en geeft grote zekerheid. Gods
woord voorziet in handelingen naar Gods wet, is er geloof, dan is daar ook Gods
Geest, Hij is het die Gods wet in ons binnenste legt, en ons in staat stelt om
Gods wil te doen. Overgave en onderwerping aan Hem zal ons altijd in zijn
nabijheid brengen, daar is uitredding en behoudenis, Hij brengt ons veilig thuis.
Psalm 141:5
Slaat een rechtvaardige mij, het is liefde, kastijdt hij mij,
het is olie voor mijn hoofd, die mijn hoofd niet zal weigeren.
Zelfs rijst mijn gebed nog onder hun boze handelingen;
David wist van verzoeking en verleiding van mensen die vallen neerzetten om
met hun ongerechtigheid mee te doen, om van hun lekkernijen te eten. Hij richt
zijn gebed tot God, HERE, stel een wacht voor mijn mond, waak over de deuren
van mijn lippen, neig mijn hart niet tot iets kwaads. Want op U HERE Here, zijn
mijn ogen, bij U schuil ik; giet mijn leven niet uit. David erkent en omhelst
liefdevolle kastijding, tot heil voor hem, daar is een volledige aanvaarding van
pijn die hem het goede brengt. Boos opzet wordt onderkend, en heeft geen vat
op hem, vast is zijn geloof in een God die hoort naar zijn smeken en verlost.
Matteüs 6:13
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. [Want Uwer
is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.]
Het onze Vader gebed, dat Jezus ons leerde, vol van eenvoud, als wij vergeven,
kunnen wij ervan verzekerd zijn, dat God de Vader ons vergeeft. Doen wij het
niet, dan kan Hij onze overtredingen niet vergeven, dan is daar Gods toorn.
Bidden en ontvangen vraagt daden in Gods wil, daar rust zijn zegen op en kan
Hij laten zien wie Hij is, in geloof vragen en doen, brengt verhoring op zijn tijd.
Matteüs 21:22
En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.
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Hosea 12:9
Maar Efraïm zegt:
Waarlijk, ik ben rijk geworden, ik heb mij rijkdom verworven; in al mijn
vermogen vindt men bij mij geen ongerechtigheid die zonde zou zijn.
Waarheid tegenover leugen, denken dat je rijk bent, maar je bent arm omdat God
er niet bij betrokken wordt, er wordt op grote schaal bedrog gepleegd. Ze doen
zich uiterlijk goed voor, maar gedragen zich bandeloos tegenover de
Hoogheilige, die getrouw is. Het is God die oproept tot bekering, gij dan, keer
tot uw God terug, bewaar liefde en recht en wacht bestendig op uw God. Gods
gericht is duidelijk, Hij gaat een rechtsgeding aan, gestraft zal er worden, hun
handel en wandel zal op hun eigen hoofd neerkomen. Afgoden in plaats van de
enige waarachtige God, zij waren hoogmoedig en vergaten God, die hun
verlosser was van oudsher. Het is makkelijk om zonder zondebesef door het
leven te gaan, het geweten aan de kant geschoven, en bandeloosheid is je deel.
Spreuken 28:13
Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn;
maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.
In het doen van Gods wil ligt oneindige kracht, Hij kan en zal nooit belonen wat
niet tot zijn eer is, zondigen brengt altijd scheiding tussen God en mensen. Wij
hebben een voorspraak in Jezus, Gods Zoon, een genade vol van liefde door
God gewild. Maar in dit alles is en blijft Hij de onveranderlijke God, die van ons
verwacht dat wij in het licht wandelen, vergeving vragen is op zich niet
voldoende, er moet een daad aan toegevoegd worden van nalaten. Indien wij
zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in
ons niet. Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te
reinigen van alle ongerechtigheid, ontferming wordt dan gevonden door genade.
Titus 1:15
Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, die besmet en onbetrouwbaar zijn,
is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet.
Zij belijden wel, dat ze God kennen, maar met hun werken verloochenen zij
Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed
werk. Aan de vrucht herkent men de boom, wij komen er niet onderuit, er moet
gewaakt worden, beoordeling of iets uit God is, blijft noodzaak voor eigen
behoud. Misleiders, willen zelf van geen tucht weten, zij willen oneerlijk winst
maken, en onbehoorlijke dingen leren, het is aan ons hun de mond te snoeren.
Romeinen 4:7
Zalig zij, wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn.
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Psalm 59:13
Zonde van hun mond is het woord van hun lippen;
laten zij daarom in hun hoogmoed gevangen worden,
en om de verwensing en de leugen die zij vertellen.
Kenmerk van alle vijandschap die zich uit door de mond, is, dat wat in de mens
is, naar buiten komt. Wordt dat in daden of woorden omgezet, dan blijkt dat de
zonde als koning heerst. Het neemt altijd gevangen, het zijn de strikken van de
duisternis, waaruit alleen te ontkomen is, door erkentenis van waarheid. Is er
iemand vol van haat dan zal er geprobeerd worden om het leven van iemand
anders teniet te doen. Haat is dodelijk, woorden in haat gesproken hebben een
vreselijke uitwerking, en kan veel ellende veroorzaken. De zonde van de tong is
vol dodelijk venijn en een onberekenbaar kwaad, een kind van God onwaardig.
Waarheid alleen kan vrij maken, kennis van God is nodig om tot berouw van
zonde te komen, God is liefde, breng je haat in praktijk, dan ken je Hem niet.
Jakobus 3:6
Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt
haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en
het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel.
Een zilte bron, kan geen zoet water geven, wij kunnen niet de mensen haten die
naar de gelijkenis van God geschapen zijn, en God loven. Zegening en vloek
zijn niet met elkaar te verenigen, scheiding is de enige uitweg, het woord van
God brengt die scheiding. Zonde haten is strikt noodzakelijk, om er niet meer
aan te gehoorzamen, zo is haat een wapen tegen zonde. Het vermogen om te
haten is dan een krachtig middel om alle ongerechtigheid een halt toe te roepen.
In de naam van Jezus zullen wij in staat zijn te heersen over zonde, aan Hem is
alles onderworpen, verplichting is de drijfveer om samen met Hem te heersen.
Psalm 12:7
De woorden des HEREN zijn zuivere woorden,
gedegen zilver, in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd.
Wat een heerlijke troost, Gods woord vol van belofte en waarheid, Hij heeft ons
zijn heilige Geest gegeven, om het woord in ons levend te maken. Zalving is aan
ons gegeven, mits wij een gewillig hart hebben om naar Hem te luisteren. Hij is
de Geest der waarheid, Hij zal elke leugen ontmaskeren, Hij zal ons leiden naar
de volle waarheid. Vurig verlangen naar loutering, zal ons door vuur heen, rein
en puur maken, zodat aan ons te zien is, dat wij Christus hebben leren kennen.
Psalm 119:11
Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.

296
1 Petrus 1:14-15
Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten
uit de tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is,
wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel;
Het is onverenigbaar, begeerten en heiligheid, voegen vraagt vernieuwing door
de heilige Geest, kennis van God komt dan in plaats van onwetendheid. Kennis
van het woord komt door veel lezen en bedenken, geen moeite kan daarin teveel
zijn, er moet geestelijk gegeten en gedronken worden. Het is de heilige Geest
die het woord in ons te binnen brengt, op het moment dat wij wijsheid nodig
hebben, een luisterend hart kan dan gehoorzaamheid in praktijk brengen. Hij,
onze God, heeft ons geroepen om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, op
Hem lijken, is te merken aan onze wandel in de Geest. Veel is er te horen en te
zien in de wereld, veel lijkt aantrekkelijk, en kan de loutere toewijding in de weg
staan. Geestelijk horen en zien, maakt dat de toegang tot Gods hart en liefde
open is, zijn wij gehoorzaam, dan zijn wij heilig in al onze wandel, tot Gods eer.
Efeziërs 1:4
Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld,
opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.
In Christus zijn wij gezegend met allerlei geestelijke zegen in de hemelse
gewesten, door God de Vader, die ons in liefde heeft bestemd om als zonen van
Hem te worden aangenomen. Genade omvat totale vrijspreking van zonde, maar
ook verplichting aangaan, wij moeten er alles aan doen, om in Jezus te blijven.
Het in Hem blijven, wordt omringd met oneindig veel beloften, zonder Hem
kunnen wij niets doen, in Hem dragen wij vrucht, in Hem is de verlossing door
zijn bloed. In Hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen, in Hem
zijn wij behouden, in Hem zijn wij verzegeld met de heilige Geest der belofte. In
Hem mogen wij ons heilig noemen, apart gezet, in Christus zijn alle beloften.
Efeziërs 4:30
En bedroeft de heilige Geest Gods niet,
door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.
Het is altijd te merken, doen wij onheilige dingen, dan is daar een spreken van
de Geest in ons binnenste, waar wij niet aan voorbij mogen gaan. Droefheid is te
voelen, bij nadenken is er de hulp en lering om het anders te doen. Doen wij het
goede, dan is de blijdschap die de Geest geeft, ons deel, Hij is de Trooster en is
onontbeerlijk in het verstaan van Gods wil, Hij brengt ons het levende woord.
Galaten 5:16b
wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.
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Johannes 16:26-27
Te dien dage zult gij in mijn naam bidden en Ik zeg u niet,
dat Ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief,
omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben uitgegaan.
Als wij de Vader bidden in de naam van Jezus, Gods Zoon, weten wij dat God
hoort en verhoort, als wij bidden en ontvangen, is blijdschap ons deel. De
toegang naar onze hemelse Vader is in Jezus’ naam gerechtvaardigd, onze God
heeft ons lief, omdat wij geloven dat Hij Jezus zond. De blijde boodschap van
verlossing is niet zo ingewikkeld, je moet het ontvangen als een kind, het is alle
aanneming waard. Het verstand van de verstandige, zal God altijd teniet doen,
want het is niet bruikbaar in zijn Koninkrijk, Hem kennen is verstand. Gods
liefde en vrede ervaren is een volkomen bevestiging, dat de Vader zelf ons lief
heeft, die liefde zal ons altijd dringen om Hem lief te hebben als onze God. Wij
hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, zegen verkregen door geloof.
Matteüs 6:6
Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer,
sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene;
en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
God de Vader weet, wat wij nodig hebben, ook al hebben wij er nog niet om
gevraagd, vragen in samenwerking met de Geest, is altijd naar de wil van God.
Voorwaarden zijn er altijd, bidden om door de mensen opgemerkt te worden,
brengt geen verhoring maar afwijzing bij God. Niet kunnen of willen vergeven,
brengt ons onder een veroordeling, want Hij, onze God, zal onze schuld niet
kunnen vergeven. Veelheid van woorden maakt op God geen indruk, Hij ziet
immers het hart aan, goede werken en gebeden die in het verborgene gebeuren
brengen vergelding van onze Vader die in het verborgene ziet, aan Hem alle eer.
Lucas 18:1
Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop,
dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.
Aanhoudend bidden in de Geest, lijkt een onmogelijke opgave, maar niet voor
mensen die kennis hebben. Door ons geloof hebben wij de Geest ontvangen, Hij
pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen naar de wil van God. Hij is
dag en nacht in ons leven, ook als wij slapen gaat pleiten door, God geeft aan
zijn beminden verlossing tijdens hun slaap. Hoeveel zorgen er ook waren, vaak
is bij het ontwaken als sneeuw voor de zon alles verdwenen, God heeft ons lief.
Efeziërs 2:18
want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader.
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Psalm 56:4-5
Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God, wiens woord ik prijs.
Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?
Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is
onaantastbaar. Vrees is iets wat vooral in moeilijke situaties makkelijk de
overhand neemt, wordt hier op ingegaan, dan heeft angst een verlammende
uitwerking. Duisternis is dan ons deel, uitzicht op verbetering is weggenomen en
je zit bij de pakken neer. Maar niet de mens die op God vertrouwt, ook al is de
nood hoog, Hij laat Zich vinden in roepen en smeken. Juist in benauwde
situaties is aanroepen en Hem verhogen een machtig wapen, waar de vijand
geen antwoord op heeft. God ziet onze tranen en Hij weet waar wij doorheen
gaan, in Gods boek en kruik zijn zij bekend, zijn bevrijding staat vast voor
degenen die Hem ernstig zoeken, boos opzet en intimidatie zijn dan ontkracht.
1 Petrus 3:13-14
En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede?
Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig.
Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken.
De Christus heiligen in onze harten als Here, kan maar op één manier, Hij moet
het voorwerp van onze vrees en Hij moet het voorwerp van onze schrik zijn.
Ons gedrag is voor velen tot aanstoot, omdat wij Hem meer liefhebben dan wie
dan ook, het kan aanleiding zijn voor veel kwaadsprekerij. Onze houding moet
bereidwillig zijn om verantwoording te geven aan al wie ons rekenschap vraagt
van de hoop die in ons is. Doch met zachtmoedigheid en vreze, en met een goed
geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van ons spreekt, zij, die onze goede
wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. Want het is beter te
lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende.
Psalm 23:4
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Heerlijke werkelijkheid, waar wij ook gaan, Hij is nabij, volle verzekering en
vertroosting is ons deel als wij ons vertrouwen bij voortduring op Hem zetten.
Gods trouw is niet te evenaren, Hij is de enige waarachtige God, voor wie
zouden wij vrezen, er is geen veiliger plaats dan bij de Vader. In Christus is onze
schuilplaats vast en zeker, daar is Gods macht en liefde voor zijn kinderen.
Psalm 91:15
Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid
bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.
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Jesaja 52:2
Schud het stof van u af, welaan, zet u neder, Jeruzalem;
maak de banden van uw hals los, gevangene, dochter Sions.
Het stof van de dood, het stof van de heidense overheersing, moet afgeschud
worden, er komt een nieuwe dag vol van vreugde. De kelk van Gods
grimmigheid wordt niet langer gedronken, maar aan de verdrukker gegeven. Om
niet is Jeruzalem verkocht, zonder geld wordt zij verlost, Jeruzalem moet
wakker worden, zij krijgt de opdracht om zich met sterkte te bekleden, ja, met
pronkgewaden, zodat zij haar God en Koning kan ontvangen. Hoor, uw wachters
verheffen hun stem, zij jubelen tezamen, want met hun eigen ogen zien zij, hoe
de HERE naar Sion wederkeert. Breekt uit in gejuich, jubelt eenparig,
puinhopen van Jeruzalem, want de HERE heeft zijn volk getroost, Hij heeft
Jeruzalem verlost. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode,
die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die eeuwig heil verkondigt.
Matteüs 10:14
En indien iemand u niet ontvangt of uw woorden niet hoort,
verlaat dat huis of die stad en schudt het stof uwer voeten af.
Hoe zullen zij Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in
Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal
men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: hoe liefelijk zijn
de voeten van hen, die een goede boodschap brengen. De twaalf discipelen
werden door Jezus uitgezonden met de woorden: Gaat en predikt en zegt: Het
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, geneest zieken, wekt doden op, reinigt
melaatsen, drijft boze geesten uit, om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om
niet. Met duidelijk instructies hebben zij Gods heil verkondigd, vrede voor wie
het woord aannam, gebeurde dat niet, dan werd het stof afgeschud van die stad.
Jesaja 35:10
de vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met gejubel in Sion
komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde
zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden.
Heerlijke belofte, wij zijn uit God geboren, wij zijn op weg naar het hemelse
Jeruzalem, daar worden wij bekleed met blinkend en smetteloos fijn linnen, zo
mogen wij onze Koning en God ontmoeten. Vrijgekocht door het bloed van het
Lam, vrijgemaakt van welke band ook, mogen wij voor eeuwig bij God wonen.
Jesaja 59:20
Maar als Verlosser komt Hij voor Sion en voor wie zich in Jakob
van overtreding bekeren, luidt het woord des HEREN.
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Psalm 119:81-82
Mijn ziel smacht naar uw heil, op uw woord hoop ik;
mijn ogen smachten naar uw belofte: wanneer zult Gij mij vertroosten?
Gods vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen en zijn verbond maakt Hij
hun bekend, een dorstende ziel zal bij voortduring verlangen naar die omgang.
Een verwachtingsvol hart, zal blijven zoeken naar gemeenschappelijk één zijn
met God, als wij Hem vrezen, zal Hij onze paden recht maken. Alle paden des
Heren zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn
getuigenissen bewaren, ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert
ootmoedigen zijn weg. God onderwijst zondaars aangaande de weg want Hij is
goed en waarachtig, als wij onze ogen richten op Hem, voert Hij ons uit alle
benauwdheden. Vertroosting komt na volharding en doen wat Hij zegt, zijn
geboden zijn niet moeilijk, zijn woord is in ons en blijft tot in eeuwigheid.
Johannes 7:37
En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende:
Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!
Gelijk een hinde smacht naar waterbeken, zo moet onze ziel smachten naar God,
Hij zal altijd antwoord geven op ons hopen. Geloven in Gods Zoon brengt ons
aan Gods boezem, Hij is de gever van alle leven, door geloof in Jezus, zal door
de Geest, stromen van levend water uit ons binnenste vloeien. Wie van het water
drinkt dat Jezus geeft, zal geen dorst meer krijgen in eeuwigheid, dat water zal
in ons worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. Een
verzadiging waar de wereld niet van weet, de Vader heeft ons de Trooster
gegeven om in eeuwigheid bij ons te blijven, de Geest der waarheid, die de
wereld niet kan ontvangen, want zij ziet en kent Hem niet, Hij is en blijft in ons.
2 Tessalonicenzen 2:16-17
En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad
en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft,
trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord.
Gods aanraking maakt dat er een diep verlangen is om steeds dichterbij te
komen, steeds meer Hem te leren kennen door de Geest van wijsheid en
openbaring. Het is de Geest die alle dingen doorzoekt, zelfs de diepten Gods,
alleen Hij weet wat in God is. Het is de Trooster die Gods woord in ons
binnenste levend maakt, ons krachtig bijstaat in alles, liefde wordt tot
verzadiging in ons hart uitgestort, heerlijke zekerheid, Gods troost is ons deel.
Jesaja 12:3
Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils.
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Psalm 62:9
Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk,
stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats.
Je hart uitstorten, in de volle verwachting van Gods aanwezigheid, is je
vertrouwen omzetten in daden. Geloof in werking, weet Hem te vinden die alles
weet, en alles in handen heeft, die Zich nooit heeft vergist, en in Jezus altijd met
ons is. Ergens mee zitten en eigen conclusies trekken, brengt een mens in dwaas
handelen, gevangen door eigen overleggingen ziet men al gauw op de
omstandigheden en dan is wanhoop je deel. Leren vertrouwen is voor ieder
mens weggelegd, er is voor ons maar één weg, zijn aangezicht zoeken en Hem
zeggen waar je zorgen en moeilijkheden uit bestaan. Natuurlijk, God weet alle
dingen, maar Hij wil gevraagd worden, het roepen brengt alles in het licht, en
duisternis kan dan geen misbruik meer maken van heimelijke gedachten. Actief
Hem vertrouwen, brengt ons altijd in zijn nabijheid, een heerlijke schuilplaats.
Nahum 1:7
De HERE is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid;
Hij kent hen die bij Hem schuilen.
Vertrouwen brengt ons altijd in Gods sterkte, daar is stilheid en rust, daar is de
grote zekerheid dat wij veilig kunnen wandelen dwars door vijandschap en
aanklachten. Hij is onze God, de Schepper van hemel en aarde, in Jezus zijn wij
aangenomen als zonen Gods, in Jezus mogen wij voor Gods aangezicht komen.
Laat nooit iets of iemand het tegenovergestelde beweren, wij mogen onszelf
Gods kind noemen, omdat wij geloven dat Hij zijn Zoon zond. Behoudenis is
ons deel door het geloof, geen twijfel maar zeker weten, onze uitingen brengen
ons dichter bij Hem, of verder weg. Zijn onze woorden vol ongeloof, dan kan er
nooit zekerheid zijn, belijden wij Christus als onze Verlosser, dan kent God ons.
Psalm 91:1
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
vernacht in de schaduw des Almachtigen.
Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik
vertrouw, U bent het die mij met uw vlerken beschermt, bij U vind ik een
toevlucht onder uw vleugelen, uw trouw is schild en pantser. Heerlijke rijkdom,
weten dat dicht bij God, geen angst kan bestaan, stormen mogen woeden, het
heeft geen invloed, waar wij ook doorheen gaan, Hij is nabij. Gods liefde mogen
wij beantwoorden, Hem mogen wij alle eer brengen, want Hij is onze God!
Spreuken 30:5
Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.
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1 Korintiërs 12:27
Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden.
God heeft de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen,
zoals Hij heeft gewild. Het is aan ons om die plaats in te nemen, door één Geest
zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.
In alle eenvoud is er plaats voor een ieder die zoekt en vindt, daar waar hoger
wordt gezocht dan de bedoeling is, wordt dat al gauw afgebroken. Gelijk wij in
één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden
hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder
afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar. Er zijn apostelen, profeten, leraars en
helpers, herders en evangelisten, de genadegaven zijn voor allen die daar naar
streven, zodat de Geest vaardig is in het midden der gemeente. De bedieningen
zijn er om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam
van Christus, totdat wij de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben.
Efeziërs 1:22-23
En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is,
gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem,
die alles in allen volmaakt.
Wat een heerlijke zekerheid, God heeft alles onder de voeten van zijn Zoon
gelegd, Hij is het hoofd, de Leider van zijn gemeente, die zijn lichaam is. Jezus
volgen, betekent steeds voller worden van Hem die alles volmaakt, Hij doet dat
bij allen, niemand uitgezonderd. De Geest van wijsheid en openbaring wordt aan
een ieder gegeven die daarom bidt, tot welzijn van allen. Het voorrecht tot Gods
eer te leven, is daar waar het onderwijs er op gericht is om een ieder dicht bij
Jezus te brengen. Geen mens kan een ander mens veranderen, dat is Gods werk,
fijngevoelig afgestemd zijn naar de zachte stem van de heilige Geest, is iets wat
geleerd moet worden, luisteren en doen, maakt dat wij Jezus dienen als Heer.
1 Petrus 4:10
Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft,
als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.
Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn
als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door
Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Dan
groeien wij, ons houdende aan de waarheid, in liefde in elk opzicht naar Hem
toe, die het hoofd is, Christus, liefde voor Hem en liefde tot opbouw voor elkaar.
1 Korintiërs 14:1a
Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes,
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Psalm 111:10
De vreze des HEREN is het begin der wijsheid,
een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.
De vreze des Heren is het begin der kennis, de dwazen verachten wijsheid en
tucht, zij kiezen om in onverstand te leven, naar de principes van de wereld. Het
begin is de grond waarop gewandeld wordt, de grondslag is bepalend voor het
kennen van God of niet. Het woord van God spreekt over wijsheid en dwaasheid
als een keuze tussen leven en dood, in Jezus zijn alle schatten der wijsheid en
kennis verborgen. Hij is de kracht Gods en de kennis Gods, alleen door Hem
zijn wij in staat om God de Vader te kennen en Hem groot te maken in onze
dagelijkse wandel met Hem. Inzicht komt als wij onze God vrezen, als wij Hem
heilig achten, dan is Hij het voorwerp van onze vrees en schrik, en bedenken wij
eerst of iets naar zijn wil is. Onontbeerlijk is de Geest in dit alles, de Geest van
wijsheid en verstand, van raad en sterkte, en van kennis en vreze des Heren.
Psalm 37:30-31
De mond van de rechtvaardige gewaagt van wijsheid, zijn tong spreekt
het recht; de wet van zijn God is in zijn hart, zijn schreden wankelen niet.
Verstandig of onverstandig wordt duidelijk in spreken en doen, is er verlangen
naar kennis Gods, zal dat altijd te zien en te horen zijn. Zoeken wij Gods
gerechtigheid, dan is de eis der liefde van kracht, bezonnenheid hoort bij
wijsheid, krachtig alle liefdeloosheid afwijzen is noodzakelijk, willen wij Gods
zegen ontvangen. Doen wij naar Gods wil, dan zal er altijd tegenstand zijn, in
het zichtbare en onzichtbare, strijd komt als wij het goede doen, door mensen
afgewezen, maar kostbaar in het oog van God. Gods wet in ons binnenste, wordt
door de Geest in ons hart gelegd en in ons verstand geschreven, Hij is de erbij
gevoegde, zonder Hem zou het onmogelijk zijn om God te behagen in alles.
Psalm 34:12
Komt, kinderen, luistert naar mij, ik zal u de vreze des HEREN leren.
Wie is de man die het leven begeert, vele dagen wenst om het goede te genieten?
Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog; wijk
van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na. De vreze des
Heren verhoogt en doet een mens verkeren in Gods nabijheid, de ogen des
Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep. God is tegen
hen die kwaad doen, als zij roepen, redt de Here hen uit al hun benauwdheden.
2 Timoteüs 1:14
Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont,
het goede, dat u is toevertrouwd.
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Psalm 17:4-5
Wat betreft daden van mensen, naar het woord uwer lippen
heb ik mij gewacht voor de paden van de geweldenaar;
mijn treden hielden uw spoor, mijn schreden wankelden niet.
Maak uw gunstbewijzen wonderbaar, Verlosser van hen die voor tegenstanders
schuilen bij uw rechterhand. Bewaar mij als de appel van het oog, berg mij, in
de schaduw van uw vleugelen, voor mensen die er op uit zijn, ons ter aarde te
werpen. Sta op, o Here, laat uw macht zien aan onze vijanden, en vul hun
binnenste met wat Gij voor hen hebt weggelegd. Laat het oordeel over mij van
uw aangezicht uitgaan, uw ogen schouwen wat recht is. Toetst Gij mijn hart,
onderzoekt Gij des nachts, beproeft Gij mij, Gij vindt niets; wat ik ook bedenk,
mijn mond overtreedt niet. Ik roep U aan, omdat Gij, o God, mij antwoordt;
neig uw oor tot mij, hoor naar mijn woord. Want ik zal in gerechtigheid uw
aangezicht aanschouwen, en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld.
Matteüs 7:12
Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen,
doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.
Barmhartigheid is een geschenk van God, mensen zijn in staat om dat te
ontvangen en in praktijk te brengen. Vriendelijk zijn en blijven, ook als men je
onredelijk behandelt, is barmhartigheid. Gij geheel anders, omdat je Christus
hebt leren kennen, ligt hieraan ten grondslag. Wraak nemen komt ons niet toe,
aan onze God wel, Hij zal zijn toorn laten gelden op zijn tijd. Bedenken in alle
omstandigheden wat Gods wil is, weerhoudt ons om te zondigen, zodat wij geen
deel krijgen aan het kwaad. Wij willen zelf ook vrijgesproken worden als er iets
niet goed gegaan is, aan ons om het kwade niet toe te rekenen. Iedereen verlangt
naar liefde, in de eerste plaats Gods liefde, als wij vanuit die liefde reageren,
blijven wij in zijn wil. Vader, Zoon en Geest, zijn een en al liefde, wat een
voorrecht om daaruit te mogen leven, en door de Geest Gods spoor te houden.
Psalm 41:13
Mij echter, om mijn onschuld steunt Gij mij,
Gij stelt mij voor uw aangezicht, voor altoos.
In Jezus vrijgesproken van alle schuld, aan ons is de verplichting duidelijk,
vergeven, omdat alles vergeven is, doen wij dat niet, staat het altijd tussen God
en ons in. Het kost ons eigen ik alles, maar het loon is geweldig, blijvend onder
Gods vleugels, worden wij boven het aardse uitgetild, en zijn wij veilig in Jezus.
1 Tessalonicenzen 5:22
Onthoudt u van alle soort van kwaad.
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Psalm 32:9
Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand,
welks trots men bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te na kome.
God leert en onderwijst ons, aangaande de weg die wij gaan moeten, Hij raadt
ons, zijn oog is op ons. Aan ons wordt gevraagd om te zijn als een leerling, als
trots een rol gaat spelen, stellen wij ons op als wetende, die geen raad nodig
heeft. Hoogmoed heeft als kenmerk, jezelf boven ieder ander zetten, ook boven
God, geen wonder dat God hoogmoedigen wederstaat. Leerlingen daarentegen,
buigen zich voor God, en laten zich gezeggen en corrigeren, en krijgen deel aan
de vrucht van de Geest. Voor eigenwijzen, zijn moeiten weggelegd, God ziet ze
niet aan, maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid.
Voor een ieder is Hij een verberging, Hij bewaart ons voor benauwdheid, Hij
omringt ons met jubelzangen van bevrijding, aan Hem wordt alle dank gebracht.
Jesaja 48:17
Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben de HERE, uw God,
die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet betreden, die gij moet gaan.
Gods woord roept ons op om naar Gods geboden te luisteren, met als gevolg dat
Gods vrede als een rivier en onze gerechtigheid als de golven der zee om ons
heen zijn. Liefde, blijdschap, vrede zijn de eerste kenmerken voor een kind van
God, om te weten of wij in zijn wil zijn, het is zijn Geest die ons dit te kennen
geeft. Is er geen vrede, dan mogen wij ernaar jagen, om aan de weet te komen
waar wij niet Gods wil hebben gedaan, doen wij dat niet, dan blijft de onvrede.
Actief zoeken naar Gods wil is noodzakelijk, worden wij lui, dan is Gods reactie
altijd duidelijk, Hij laat de gevolgen voelen. Hij is één en al liefde, Hij wil ons
opvoeden, zodat wij deel krijgen aan het beeld zijns Zoons. Van Hem leren,
maakt dat het ons welgaat, van Hem leren brengt leven en vrede, die altijd blijft.
Matteüs 11:29-30
neemt mijn juk op u en leert van Mij,
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden
voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Deel krijgen aan Jezus, is deel krijgen aan zijn zachtmoedigheid, zijn juk is
zacht, Hij draagt het grootste deel, zijn last is licht, want zijn geboden zijn niet
zwaar. God geeft aan nederigen van hart genade, leren en blijven leren is de
opdracht aan ons, leerlingen van de Allerhoogste, om tot zijn eer te wandelen.
1 Johannes 3:24
En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan
onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.
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Prediker 10:12
Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend,
maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.
Hoe liefelijk zijn woorden in wijsheid uitgesproken, inzicht maakt een mens
innemend, bedachtzaamheid voorkomt brokken maken met woorden in
onverstand gesproken. Gods woord maakt duidelijk onderscheid tussen
verstandig zijn in eigen ogen, of verstandig zijn omdat God gekend is. Hij is de
gever van alle wijsheid, de onuitputtelijke bron voor hen die Hem verwachten.
Dwaas is altijd de benaming van een mens zonder God, als de dwaas spreekt,
zijn het vele woorden, vaak luidruchtig en enkel onverstand. Verderfelijke
domheid is het resultaat van niet nadenken, het verderf zorgt ervoor dat er niets
overblijft van enige schoonheid die de mens gegeven is door God. Door Gods
Geest, komt een mens tot volle bloei, door Jezus wordt een mens mooi en Gods
heerlijkheid is te zien, uitingen in genade, zijn een heerlijk getuigenis tot leven.
Galaten 5:14-15
Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult
uw naaste liefhebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet,
ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt.
Kennis van God hebben, uit zich door de liefde die Hij ons gegeven heeft,
brengen wij die liefde in praktijk, dan maken wij plaats voor ruimte in ons
binnenste. Zelfverloochening ligt hieraan ten grondslag, niet wat jij vindt, maar
wat Gods woord zegt is het enige belangrijke uitgangspunt. Gods woord in
praktijk gebracht, schift overleggingen en gedachten des harten, en laat het
scherpe, tweesnijdend zwaard zijn werk doen. Reageren wij vanuit het begeren
van het vlees, is beschuldigen één van de eerste dingen die worden geuit, en
daarmee wordt het bijten omgezet in verslinden. Aangezien er een brullende
leeuw is, die zoekt wie hij wil verslinden, is het onmiddellijk duidelijk dat de
aanklager zijn gang kan gaan, het is een overwonnen vijand, aan ons de keus.
Jakobus 3:13
Wie is wijs en verstandig onder u?
Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.
De wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk,
gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
Liefelijkheid is door de Geest aan ons gegeven, genade die wij kregen mogen
wij omzetten in liefelijke woorden en daden, zodat wij een geur ten leven zijn.
Spreuken 2:6
Want de HERE geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid;
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Spreuken 14:19
De bozen moeten zich neerbuigen voor de goeden,
en de goddelozen bij de poorten van de rechtvaardige.
Onze God is een en al waarheid en een en al gerechtigheid, uiteindelijk zal elke
knie zich buigen, en elke tong belijden, Jezus Christus is Here, tot eer van God,
de Vader. Gods woord is meer dan duidelijk over het verschil van gelovigen en
ongelovigen, hoe het afloopt met goddelozen, en hoe rijk de zegening is voor
hen die van Hem zijn. Rechtvaardig verklaard, omdat onze Here Jezus de
Rechtvaardige is, Hij leeft om de zijnen rechtvaardig te maken. De wereld gaat
voorbij, en in het eindgericht zal blijken dat de God van liefde het laatste woord
heeft, dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon. In het hier en nu, zal Gods
goedheid ons voorgaan, dat zal voor velen aantrekkelijk zijn, tot blijdschap van
velen, kan de erkentenis van Gods waarheid, leiden tot zich buigen en bekeren.
Matteüs 5:45b
want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over
rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
De opdracht van Jezus is duidelijk, hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u
vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is.
Haat wekt haat op, daar mag nooit aan toegegeven worden, vervolging kan
mensen lafhartig maken, met als gevolg dat er onder druk gebogen wordt voor
het verkeerde. Wij ontvangen kracht om de boze te weerstaan, wij ontvangen
liefde om haat te overwinnen, wij mogen het kwade overwinnen door het goede.
Vertegenwoordigers van de Allerhoogste God, zijn bewapend met Gods liefde,
het is een liefde die niet uitgeblust kan worden, het is sterker dan de dood, het is
een vuurgloed des Heren. In Jezus zijn wij meer dan overwinnaars, in Hem
krijgen wij het vermogen om alles aan te kunnen, omdat Hij ons de kracht geeft.
Matteüs 9:13
Gaat heen en leert, wat het betekent:
Barmhartigheid wil Ik en geen offerande;
want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
De gezindheid van het Koninkrijk van God: Komt zondaars en laat u reinigen
door het bloed van het Lam, neemt deel aan alle voorrechten van een kind van
God, en gaat in tot eeuwig leven. Boosheid wordt weggedaan, overwonnen zijn
alle machten en krachten, alle aanklacht houdt geen stand, vrij van zonde en
schuld, mogen allen binnen gaan, die Jezus aannemen als Heer en Verlosser.
Spreuken 14:22b
Doch liefde en trouw zijn voor de bewerkers van het goede.
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Psalm 89:2
Van de gunstbewijzen des HEREN wil ik altoos zingen,
van geslacht tot geslacht zal ik uw trouw met mijn mond verkondigen.
Gunstbewijzen maken dat er een dankbaar hart is, die uiting wil geven aan het
voorrecht dat bewezen is. Het is Gods goedheid die onverdiende genade heeft
geschonken in Jezus zijn Zoon, het is Gods barmhartigheid, dat wij niet
omgekomen zijn, want wij zijn vrijgekocht voor eeuwig. Zijn goedertierenheid
duurt tot in eeuwigheid, in de hemel bevestigt Hij zijn trouw, Hij heeft met zijn
dienstknechten een verbond gesloten, in onze Here Jezus zijn wij uitverkoren.
Wie is aan Hem gelijk, wie kan Hem evenaren, ontzagwekkend is Hij in het
midden der gemeente, geducht boven allen die rondom Hem zijn. Wie is als Gij
grootmachtig, o Here, uw trouw is rondom U, daarom loven de hemelen uw
wondermacht, welzalig het volk dat de jubelroep kent, tezamen met de engelen.
Efeziërs 2:6-7
en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse
gewesten, in Christus Jezus,
om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen
naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
God, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons
heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend
gemaakt met Christus. Door genade zijn wij behouden, door het geloof, en dat
niet uit onszelf, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme.
Hij, onze God, is de gever van alle dingen, Hij zond zijn Zoon, Hij zond zijn
Geest, Hij zendt zijn engelen ter bewaking, en Hij geeft kracht in alles wat wij
doen. Hem aanbidden, in geest en in waarheid, is ons antwoord op zoveel liefde,
Hij is onze God, wij zijn in die liefde geborgen, groot en machtig is Hij.
Psalm 40:17
Laten in U jubelen en zich verheugen allen die U zoeken;
laten wie uw heil liefhebben, bestendig zeggen: De HERE is groot!
U bent mijn God, U komt toe mijn dank en eer, U wil ik verhogen, U bent de
Allerhoogste, de enige waarachtige God, U heb ik lief, boven alle mensen. U
bent mijn Bewaarder, U sluimert noch slaapt, U zal mij bewaren voor alle
kwaad, U zal mijn ziel bewaren. Groot is uw naam, groot is uw heil, U wil ik
zoeken, mijn hele leven lang, want U hebt mij lief, met een oneindige liefde.
Psalm 13:6
Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid, over uw verlossing
juicht mijn hart. Ik wil de HERE zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan.
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Psalm 48:15
Waarlijk, zo is God, onze God, voor eeuwig en altoos;
tot de dood toe zal Hij ons leiden.
Groot is de Here en hoog te loven in de stad van onze God zijn heilige berg,
schoon door zijn verhevenheid, een vreugde voor de ganse aarde is de berg Sion,
ver in het noorden, de stad van de grote Koning. God heeft zijn macht door de
eeuwen heen geopenbaard aan zijn volk, machtige daden die de vijand deed
verschrikken en omkomen. Als Hij zijn macht laat zien, is er geen ontkomen
aan, niemand kan tegen Hem op, voor zijn volk laat Hij Zich kennen als een
vaste burcht, maar tegenstanders vluchtten weg. Met angst en beven, zien zij
schepen vergaan door de oostenwind, zij dachten sterk te zijn, door gezamenlijk
op te trekken, zodra zij Gods macht zagen, stonden zij ontzet en verschrikt.
Gods trouw is ontelbare malen bewezen, tot de dood zal Hij ons leiden, de Here
zal het voor ons voleindigen, Hij laat nooit varen de werken zijner handen.
Matteüs 10:28
En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden,
maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem,
die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.
Hoe belangrijk is het voor ons, om Hem te kennen zoals Hij is, zijn zegenende
hand is op ons en Hij omgeeft ons van achteren en van voren. Gaan wij zien op
de omstandigheden, zal vrees snel toeslaan, vrees voor mensen spant een strik,
maar wie op de Here vertrouwen, zijn onaantastbaar. God is zeer te vrezen, maar
ook zeer te vertrouwen, Hij houdt Zich aan zijn woord, en laat nooit iemand in
de steek. In Jezus, heeft Hij zijn liefdesmacht laten zien, de dood kon Jezus niet
vasthouden, Hij heeft de dood overwonnen, en allen die tot Hem gaan zullen
met Hem leven. Die zekerheid moet bij ons het besef brengen, dat wat mensen
ook doen, zij geen vat kunnen krijgen op ons leven, omdat Hij leeft voor ons.
Spreuken 23:17-18
Uw hart zij niet naijverig op de zondaren,
maar beijvere zich voortdurend de HERE te vrezen; waarlijk,
dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.
Zoveel om dankbaar te zijn, zoveel om Gods daden te benoemen en te eren,
zoveel toekomst perspectief om de volle hoop te grijpen, die voor ons ligt. Hij
leidt ons in alle dingen, Hij wil gekend worden op al onze wegen, en wat er ook
gebeuren mag, Hij blijft bij ons, Hij redt en bevrijdt en blijft dezelfde voor altijd.
Psalm 34:8
De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.
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Psalm 101:6
Mijn ogen zijn op de getrouwen in den lande om bij mij te wonen;
wie onberispelijk wandelt, die zal mij dienen.
Het is een uitspraak een koning waardig, dienende de Koning van het heelal,
heeft David dit als beleid neergezet. Is men getrouw in het dienen van God, dan
wordt de onberispelijkheid gezien, en mag er omgang zijn in het huis van de
Heer. In Gods huis zal geen bedrieger wonen; de leugenspreker zal niet bestaan
voor zijn ogen. Wat een voorrecht, wij als Gods volk, worden in en door Jezus,
onberispelijk gemaakt, Hij onze Koning, mogen wij dienen en de Vader zal ons
eren. Wij mogen komen en wonen in zijn huis voor eeuwig, en delen het
feestmaal met Hem, die goedheid en genade als erfdeel heeft gegeven. Gods
belofte is gegeven, als wij Jezus liefhebben, en zijn woord bewaren, zal de Vader
ons liefhebben en Zij zullen tot ons komen en bij ons wonen. Heerlijke
werkelijkheid, hier en nu, en straks van aangezicht tot aangezicht, voor altijd.
2 Samuël 22:26-27
Jegens de getrouwe toont Gij U getrouw,
jegens de onberispelijke toont Gij U onberispelijk, jegens de reine
toont Gij U rein, maar jegens de verkeerde toont Gij U een tegenstander.
Hoe je het ook wendt of keert, God ziet ons aan in wat wij doen of laten, zoeken
wij Hem, dan laat Hij Zich vinden, hebben wij Hem lief met alles wat in ons is,
dan is Hij degene die nog meer liefde aan ons zal geven. Getrouwheid lief
hebben, zal door God altijd beloond worden, zijn trouw reikt hemelhoog en is
onontbeerlijk voor wie Hem liefhebben. Onberispelijk betekent niet volmaakt,
het houdt in dat de wandel met Jezus, door de Geest, ons onberispelijk maakt,
Hij is onberispelijk, en wij krijgen daar deel aan. God de Vader ziet ons aan in
Jezus, zijn Zoon, bevestiging van een reine wandel, zal God altijd geven, door
nog meer reinheid en zuiverheid, zodat wij steeds meer beelddragers worden.
Psalm 31:24
Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; de HERE bewaart de getrouwen,
maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen.
God heeft hoogmoedigen in de overlegging huns harten verstrooid, Hij heeft
machtigen van hun plaats verstoten en eenvoudigen verhoogd. Hij is en blijft de
beloner voor wie hem ernstig zoeken, zijn barmhartigheden houden niet op, zij
zijn nieuw elke morgen, zijn raadsbesluit zal heerlijk voortgang vinden in Jezus.
1 Korintiërs 1:8
Hij zal u ook bevestigen ten einde toe,
zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus [Christus].
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Psalm 31:20
Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat Gij
bereid hebt voor wie bij U schuilen ten aanschouwen van de mensenkinderen.
Geen twijfel mogelijk, wie Hem aanroept, wordt gehoord, wie om hulp vraagt
krijgt antwoord, God laat geen bidder staan. Als wij Hem meer vrezen dan
mensen, is onze plaats gewis, vast en zeker zal Hij ons maken, want Hij is de
God der hope. Laten wij angst regeren, dan zien wij Gods hand niet meer, dan
komen twijfel en zorg als brandende pijlen op ons af, die maken dat wij
ongeloof aandoen. Hij heeft ons oneindig veel gegeven om mee aan het werk te
kunnen, het schild des geloofs, zal alle brandende pijlen doven die ons onderuit
willen halen. Gods woord is volkomen te vertrouwen, brengen wij dat woord in
praktijk, zal er altijd kracht aan verleend worden, Hij weet alle dingen, en is
dicht bij degenen die Hem vertrouwen. Hij richt een dis aan voor de ogen van
wie ons benauwen, zijn heil en goedertierenheid zullen ons volgen voor altijd.
Jesaja 57:13b
Doch wie bij Mij schuilt, zal het land beërven en mijn heilige berg bezitten.
Niemand schuilt bij God, zonder Hem te kennen, wij zijn als zijn kinderen totaal
afhankelijk van zijn liefdevolle besturing in ons leven. Ken je Hem niet, dan zal
er ook nooit een herkenning zijn van Gods macht en kracht, want dat wordt niet
gezocht. Wij zijn volgens zijn voornemen geroepenen, Hij heeft ons in Jezus
gerechtvaardigd, en wij krijgen deel aan de verheerlijking van Jezus, als wij deel
hebben aan zijn lijden. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen van
God, en medeërfgenamen van Christus, het Koninkrijk van God en het eeuwig
leven wordt ons door genade geschonken als erfgoed voor eeuwig. Schuilen en
aanroepen, maakt dat wij weten dat Hij ons leven vast in handen heeft, er is geen
betere plek te vinden, samen met Jezus verborgen in God, wat een God is Hij.
Jesaja 50:10
Wie onder u vreest de HERE, wie hoort naar de stem van zijn knecht?
Wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd,
vertrouwe hij op de naam des HEREN en steune op zijn God.
Vertrouwen omgezet in moeilijke omstandigheden, is geloof in volle werking,
weten dat God Zich laat vinden, maakt dat Hij Zich kan openbaren als de God
die er is voor zijn kinderen. Zijn eeuwige armen zijn onder ons, zijn hand heeft
nog nooit misgetast, heerlijke omarming van een God vol van liefde voor ons.
Psalm 5:12
Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen,
daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben.
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Psalm 56:13-14
Op mij, o God, rusten geloften, U toegezegd, lofoffers zal ik U betalen, want
Gij hebt mijn leven gered van de dood; immers ook mijn voet van aanstoot,
zodat ik voor Gods aangezicht mag wandelen in het licht des levens.
Het zal niemand zijn ontgaan, wij worden gezien en worden door velen als
vijand beschouwd, niet om wat wij doen, maar om wie wij zijn in Christus
Jezus. Hij is de redder van onze ziel, Hij is de gezondene en wij dragen zijn
naam, voor velen tot aanstoot, omdat het kruis van Jezus, diep in ons leven is
geplant. Niet meedoen met de wereld, brengt haat teweeg, vervolging ligt dan in
een klein hoekje, hoezeer hebben wij dan nodig te leren onze vijanden lief te
hebben en niet hetzelfde terug te doen. Vreugde is er weggelegd voor degenen
die volharden in de strijd van het geloof, uitredding is Gods antwoord op het
ondergaan van moeilijkheden. God geeft overwinning alleen als wij Hem in
alles blijven vertrouwen, niets en niemand kan ons roven uit zijn machtige hand.
Psalm 89:16-17
Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij wandelen, HERE,
in het licht van uw aanschijn; in uw naam juichen zij de ganse dag,
en door uw gerechtigheid worden zij verhoogd.
Wandelen door de Geest, is wandelen in het licht en in Gods waarheid, wandelen
voor Gods aangezicht brengt volle blijdschap en jubelroep. Hij, onze God, heeft
zijn kinderen lief, Hij kent onze gedachten, in Jezus worden wij gezegend met
heerlijke beloften. Nergens in Gods woord staat, dat wij een makkelijk leven
zullen hebben, integendeel, er wordt veel geschreven over beproeving en
verzoeking. Er wordt geschreven over de strijd in de hemelse gewesten, daar is
geen ontkomen aan, als je tot leven bent gekomen door wedergeboorte. Maar in
alles geeft God de kracht die wij nodig hebben, Hij zorgt voor de uitkomst, het is
zijn gerechtigheid die verhoogt, aan ons de jubel.
Psalm 116:12-13
Hoe zal ik de HERE vergelden al zijn weldaden jegens mij? De beker der
verlossing zal ik opheffen, ik zal de naam des HEREN aanroepen.
Vrijwillige offers brengt ons dicht bij Gods Vaderhart, het is niet te beschrijven,
zoveel rijkdom geeft Hij zijn kinderen, wij mogen ons zelf stellen als een Hem
welgevallig offer. Onze overgave en onderwerping aan zijn besturing, maakt ons
tot onaantastbare kinderen Gods, onze eredienst maakt Hem groot voor eeuwig.
1 Korintiërs 15:57
Maar Gode zij dank,
die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.
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Psalm 119:89
Voor eeuwig, o HERE, houdt uw woord stand in de hemelen.
Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn
mond al hun heer, van geslacht tot geslacht is uw trouw. Gij hebt de aarde
gegrond, zodat zij staat, naar uw verordeningen staan zij heden ten dage, want
zij alle zijn uw knechten. God is het, die de aarde gemaakt en de mens daarop
geschapen heeft, zijn handen hebben de hemelen uitgespannen en aan al hun
heer heeft Hij zijn bevelen gegeven. Hij geeft aan de mens zijn bevelen, die
levend maken, als zijn knechten, mogen wij Hem dienen, zijn woord in ons,
blijft tot in eeuwigheid. Zijn gebod maakt wijs, het is altijd in ons, in ons hart en
in onze mond, door het woord leren wij Hem kennen, door het woord, worden
wij verstandig. De vreze des Heren is het begin der wijsheid, en het kennen van
de Hoogheilige is verstand. Zijn onderwijzing, maakt dat wij niet afwijken van
zijn verordeningen, uit zijn bevelen ontvangen wij inzicht, voor het rechte pad.
Johannes 1:1-3
In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was
God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord
geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
In Jezus, is Gods plan voor de wereld geopend, Hij is het Woord, en is de levend
makende, Hij is het leven en het licht der mensen. Hij is het waarachtige licht,
dat ieder mens verlicht, allen die Hem aangenomen hebben, heeft Hij macht
gegeven om kinderen Gods te worden. Hij is vol van heerlijkheid, genade en
waarheid, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade,
de wet is door Mozes gegeven, de genade en waarheid zijn door Jezus Christus
gekomen. Niemand heeft God ooit gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de
boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen, tot heil van Gods kinderen.
Hebreeën 11:3
Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand
gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.
Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der
dingen, die men niet ziet. Zekerheid vanuit Gods Geest, liefde, vrede en
blijdschap, zijn bewijzen dat Hij ons levend heeft gemaakt, naar zijn woord.
Zonder geloof, is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn, wie tot Hem komt,
moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.
Door het geloof, zien wij door openbaring wie Jezus is, Gods woord voor ons.
1 Petrus 1:25a
maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid.
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Psalm 103:12-13
Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons;
gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen,
ontfermt Zich de HERE over wie Hem vrezen.
De goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem
vrezen, en zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond
onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen. Hij doet ons niet naar
onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden, maar zo hoog de
hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem
vrezen. De Here heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst
over alles, looft de Here, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord
volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. Looft de Here, al zijn werken,
aan alle plaatsen zijner heerschappij, loof de Here mijn ziel, en al wat in mij is,
zijn heilige naam, loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden.
Psalm 36:2-3
De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart; – geen vrees voor God
staat hem voor ogen – want zij vleit hem in zijn eigen ogen,
totdat men zijn ongerechtigheid ontdekt en haat.
Hoe groot is het verschil tussen wie God vreest en wie niet, wie Hem kennen en
wie erop uit zijn om zichzelf te vleien. Zonde heeft altijd een stem, de woorden
die gesproken worden zijn onheil en bedrog, verstandig en goed handelen is ver
te zoeken. Voor anderen is het aanstonds duidelijk, de zonde kan niet verborgen
blijven, bewapening is dan geboden, men kan daar geen deel aan hebben. Hem
vrezen is verblijven in Gods nabijheid, heilig is Hij, zijn gebod weest heilig,
want Ik ben heilig, is en blijft een gebod waarin offers gebracht moeten worden.
Meedoen met ongerechtigheid, is deel krijgen eraan, om die reden mensen kwijt
raken is voor een kind van God noodzakelijk, Hij zegent wie van Hem houden.
1 Timoteüs 5:24
Van sommige mensen zijn de zonden zo duidelijk, dat zij voor hen uitgaan
naar het gericht, bij anderen komen zij achteraan.
Zo zijn ook de goede werken aanstonds duidelijk, en die, waarmede het anders
gesteld is, kunnen niet verborgen blijven. Beoordelen is duidelijk iets anders dan
oordelen, het één doe je samen met de heilige Geest, het andere vanuit je vlees.
Beoordelen moet en brengt onderscheiding en kennis van God, Hij heeft ons de
Geest van wijsheid en openbaring gegeven, om Hem recht te kennen voor altijd.
Psalm 119:11
Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.
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Psalm 140:8
HERE Here, Sterkte mijner verlossing,
Gij beschermt mijn hoofd ten dage van de strijd.
In uw licht zien wij het licht, want bij U is de bron des levens, bij U zijn alle
bronnen des heils, in strijd en rust, omgeeft U ons van achteren en van voren.
Boosheid laat niet met rust, daar zijn de boze opmerkingen die meestal uit
vijandschap zijn geboren, de tong is gescherpt als een slang en addervergif doet
zijn werk. Gods belofte is en blijft van kracht, Hij heeft het tegengif allang in
zijn woord beschreven, Hij is zoveel meer dan welk gif dan ook, dicht bij Hem
blijven en verlossing verwachten is ons deel. Worden wij snel door boosheid
verleid om hetzelfde te doen, dan is Gods woord nog niet diep genoeg
doorgedrongen om scheiding te brengen tussen ziel en geest. Reageren vanuit
het vlees, is de manier om jezelf in problemen te brengen, reageren vanuit de
Geest, maakt dat wij dwars door de pijn in Gods vrede blijven, tot eer van Hem.
Efeziërs 6:17
en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes,
dat is het woord van God.
Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser
der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het
evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand,
waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. De
wapenrusting Gods is ons gegeven, het is aan ons om het aan te nemen en er
mee aan het werk te gaan. In Christus Jezus, kunnen wij krachtig in de Here en
in de sterkte zijner macht zijn, daar buiten is het eigen werk en dat houdt geen
stand, in Hem kunnen wij stand houden tegen de verleidingen des duivels. God
is het die onze harten bewerkt tot bereidvaardigheid, door de Geest worden wij
met kracht bekleed, bekwaam om te strijden worden wij gemaakt in Jezus.
Hebreeën 4:12
Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend
zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest,
gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;
Als het woord Gods in praktijk gebracht wordt, ten koste van jezelf, brengt dat
grote winst, heeft Gods woord de boventoon, dan is de ziel onderworpen.
Niemand kan in de strijd des geloofs zonder leiding en wijsheid door de Geest,
verlosten des Heren weten de weg van zelfverloochening en kracht te vinden.
Numeri 6:24
De HERE zegene u en behoede u;
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Romeinen 6:16
Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter
gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan
van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?
Vrijgemaakt van de zonde en in dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw
heiliging en als einde het eeuwige leven. Want het loon, dat de zonde geeft, is de
dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus,
onze Here. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk
lichaam, zodat gij aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden niet
langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u
ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en
stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers de
zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar
onder de genade. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat
wij ook met Hem zullen leven, het moet voor ons vaststaan, dat wij dood zijn
voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, die onze Verlosser is.
2 Petrus 2:19
Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn;
immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.
Dwaalleer en verkeerde voorbeelden, die heel aantrekkelijk lijken, brengen
mensen onder de slavernij van zonde. Oppervlakkig geloof, is op het aardse
gericht en is een makkelijke prooi voor dwaalleraars, geloven zonder kennis van
God brengt een mens ertoe om het als winstgevend te beschouwen. De wortel
van alle kwaad is de geldzucht, door daarnaar te haken zijn mensen van het
geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. Anderen vinden
de kostprijs om deel te hebben aan het kruis te hoog, zij hebben de wereld lief en
worden daarmee een dubbele vijand van het kruis. Twee heren dienen is
onmogelijk, daar waar de liefde naar uitgaat, daar heb je deel aan.
Galaten 5:1
Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.
Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.
Wet doet zonde kennen, zonder geloof in Christus zal niemand gerechtvaardigd
worden, zonder de heilige Geest kan niemand heersen over zonde, als wij ons
door de Geest laten leiden, heeft de zondewet geen kans. Werken van het vlees
moeten plaats maken voor de vrucht van de Geest, heiliging te zien voor allen.
2 Timoteüs 2:12a
indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen;
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Psalm 18:29
Gij toch doet mijn lamp schijnen,
de HERE, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.
Onze Here Jezus is de lamp Gods, God heeft ons verlost uit de macht der
duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Jezus, is
het licht der wereld, wie Hem volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar
hij zal het licht des levens hebben. God is licht en in Hem is in het geheel geen
duisternis, indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij
gemeenschap met Hem en met elkander. Vroeger waren wij duisternis, maar
thans zijn wij licht in de Here, aan ons, het wandelen in het licht, want de vrucht
des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. Wij moeten
ervoor zorgen, dat wij geen deel krijgen aan de onvruchtbare werken der
duisternis, ontmaskeren is geboden, als het ontmaskerd is, komt het aan de dag.
Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.
Matteüs 6:22-23a
De lamp van het lichaam is het oog.
Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn;
maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn.
Waar ons hart op gericht is, daar is onze schat, zijn wij met aardse rijkdom
bezig, dan is duisternis ons deel, doen wij dat op hemelse schatten, dan hebben
wij deel aan een eeuwige rijkdom die niet van ons afgenomen kan worden.
Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere
liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God
dienen èn Mammon. Onderscheiding begint bij onszelf, ondergaan en vaststellen
wat de Here welbehagelijk is, zal een heerlijke vrucht voortbrengen, louter licht.
1 Tessalonicenzen 5:5-6
want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags.
Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij
dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.
Het licht schijnt in onze harten, in Gods licht blijft niets verborgen, alles komt
aan het licht, ons ten goede. De heilige Geest zal altijd de schuilhoeken van het
hart blootleggen, overtuiging maakt dat wij afrekenen met verborgen zonde, het
mag niet tot schuldig voelen leiden, maar tot weten dat bevrijding plaats vindt.
Wij hebben zijn licht ontvangen als een kostbaar geschenk, laten wij ons licht
laten schijnen voor de mensen, opdat zij de goede werken zien, tot eer van God.
Johannes 1:5
en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.
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Johannes 8:29
En die Mij gezonden heeft, is met Mij.
Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt.
Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij inzien, dat Ik het ben
en niets uit Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd heeft.
Dit heeft Jezus gezegd tot de Joden, die maar niet wilden geloven in Hem, die de
Vader gezonden had, verhoging en verheerlijking zou komen na zijn kruisdood.
Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon des
mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven
hebbe. Hij was gezonden om de wereld te redden, Hij was gezonden om de
zijnen, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen, doch allen, die Hem
aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden.
Door de Geest kunnen wij God behagen, door de Geest, zijn wij één met de
Vader en de Zoon, ook wij worden nooit alleen gelaten, want God is met ons.
Jesaja 64:5a
Gij komt hem tegemoet, die met vreugde gerechtigheid doet,
hun die op uw wegen aan U denken.
Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord noch vernomen, geen oog heeft
gezien een God buiten U, die optreedt ten behoeve van wie op Hem wacht. Gods
trouw beantwoorden, door trouw te zijn, heeft alles te maken met het verbond
dat God in Jezus zijn Zoon met ons is aangegaan. Het is een onderdeel van de
vrucht van de Geest, en zoals met alle vruchten, begint alles met kleine dingen,
de vrucht wordt zichtbaar als er rijping plaats vindt. Er gaat tijd overheen en is
alle moeite waard, in het kleine trouw zijn, maakt dat wij over het grotere
gesteld zullen worden. God beloont wie Hem verwacht, God heeft lief wie Hem
zoeken, die aan Hem denken, in alles wat zij doen. Dit is zijn belofte: Wat geen
oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is
opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben!
Job 36:7
Hij trekt van de rechtvaardige zijn ogen niet af, maar zet hen
voor immer bij koningen op de troon, zodat zij hoog verheven zijn.
Indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen, indien wij
Hem verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen; indien wij ontrouw zijn, Hij
blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet. Hij houdt Zich aan zijn
woord, Hij zal ons niet begeven of verlaten, zijn trouw staat vast voor eeuwig.
Psalm 89:34b-35a
mijn trouw zal Ik niet verloochenen, mijn verbond zal Ik niet ontwijden,
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Jesaja 40:29
Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.
Wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht, zij varen op met vleugelen als
arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet
mat. Gedragen door Gods kracht, zwevend op de wind, opgetild worden uit de
omstandigheden, dat is wat God ons belooft, als wij ons oog richten op Jezus,
Gods Zoon. Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der aarde, Hij
wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden. Hij, onze God,
heeft alles geschapen, Hij kent alle sterren bij name, Hij roept ze en brengt ze
daar waar Hij ze hebben wil, door de grootheid zijner sterkte en omdat Hij
geweldig van kracht is; er blijft niet één achter. Zo kent onze God ons bij name,
Hij roept ons, Hij leidt ons, Hij brengt ons in de sterkte van zijn macht en kracht.
Efeziërs 6:10
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
Gods opdracht, om te verblijven in zijn nabijheid, brengt teweeg dat wij bij
voortduring zijn kracht ervaren, dwars door aantijgingen en aanklachten, kunnen
wij standhouden omdat wij Hem verwachten. De naam van Jezus is wonderbaar,
alles heeft Hij overwonnen, wij zijn in Hem medeoverwinnaars, ja, zelfs meer
dan overwinnaars, door Hem die ons heeft liefgehad. Onnoemelijke rijkdom is
in de naam van Jezus, daarin hebben wij rechten gekregen die de wereld niet
kent, met kracht omgord door de Geest, mogen en kunnen wij de strijd aangaan
in de hemelse gewesten. De glorie van Jezus naam, doet ons overwinnen, keer
op keer, geen vermoeide strijders, maar strijders die de Here in alles verwachten.
Deuteronomium 32:11-12
Als een arend, die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken
uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken, zo heeft hem de HERE
alleen geleid, en geen vreemde god stond hem terzijde.
Hij doet ons rijden over de hoogten der aarde, waar zwaartekracht geen invloed
heeft, kracht van de Allerhoogste is ons deel, omdat wij de dingen zoeken die
boven zijn. Zoeken wij het aardse, dan worden wij moede en mat, dan heeft
zwaartekracht terrein gewonnen en is het niet meer te dragen. Roepen en hulp
vragen is dan de enige manier om los te komen van alles wat terneer drukt, het
verschil tussen eigen kracht of Gods kracht is niet te beschrijven. Hij brengt ons
op zijn hoogte, waar het heerlijk toeven is, volkomen bekrachtigd en gesterkt.
Psalm 71:16
Ik zal de machtige daden des Heren HEREN verkondigen,
uw gerechtigheid vermelden, de uwe alleen.
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Spreuken 21:21
Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer.
Najagen, heel actief bedenken of iets in Gods wil is, of niet, is alle moeite
waard, het brengt leven en overvloed van Gods zegen. Alle ongerechtigheid is
zonde, wordt dat gedaan, dan is het gevolg, liefdeloosheid, wordt het niet
hersteld, dan brengt het de dood voort. God verbergt zijn aangezicht, en zijn
licht wordt niet opgemerkt, dat is alleen te ontwaren, als men rekening met Hem
houdt. De beloning is rijk en noodzakelijk, om zeker te weten of men de goede
weg bewandelt, wordt liefde als hoogste doel gesteld, dan is dat onmiddellijk te
merken voor een ander en voor jezelf. De rijkdom van Gods heerlijkheid
verkrijgen wij door ons geloof in Christus, het is de Geest die ons met kracht
sterkt in ons binnenste. Wij bezitten alles, omdat wij deel krijgen aan Gods
genade, die ons rijkelijk zegent als wij het goede doen, Hij is onze eer in alles.
Efeziërs 3:17b-19
Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen,
in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is,
en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat,
opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.
Gods gerechtigheid hebben wij in Christus ontvangen, gerechtigd om onszelf
een kind van God te noemen, gerechtigd om erfgenamen te zijn, gerechtigd om
de naam van Jezus uit te dragen als getuigen van zijn liefde. Het eeuwig leven is
in Christus ons deel, een heerlijk uitzicht van zijn bruidsgemeente, die
verlangend is om Hem te ontmoeten. Putten uit Gods woord en putten uit Gods
liefde, brengt ons volle verzadiging en vreugde en ons hart is gevuld met alle
volheid Gods. Niets en niemand kan ons dat geven, alleen de enige waarachtige
God, Hij is immers de gever van alle dingen, Hem komt toe alle eer en lofprijs.
Romeinen 6:20
Want toen gij slaven waart der zonde, waart gij vrij van de gerechtigheid.
Wat voor vrucht hadden wij toen, dingen, waarover wij ons nu schamen, immers
het einde daarvan is de dood. Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in dienst
van God gekomen, hebben wij tot vrucht onze heiliging en als einde het eeuwige
leven. Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God
schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here. Jagen naar liefde en
gerechtigheid, door de Geest, maakt ons tot sterke kinderen Gods, tot zijn eer.
Matteüs 5:6
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
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Psalm 142:8
Voer mij uit de kerker, opdat ik uw naam love;
de rechtvaardigen zullen mij omringen, wanneer Gij mij weldoet.
Met luider stem heb ik geroepen tot de Here, met luider stem heb ik gesmeekt,
ik heb Hem mijn benauwdheid bekend gemaakt. Vurig verwachtte ik de Here,
toen neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep, Hij trok mij op uit de
kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel. Op Hem heb ik mijn
vertrouwen gesteld, en Hij heeft mij niet alleen gelaten, talrijk heeft Hij de
wonderen van uitredding gemaakt, zijn gedachten zijn vol van heil, niets is met
Hem te vergelijken. Ik verkondig Gods blijde boodschap in een grote gemeente,
zie, mijn lippen weerhoud ik niet, zijn gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart.
Van Gods trouw en zijn heil spreek ik, zijn goedertierenheid en zijn waarheid
verheel ik niet voor een grote gemeente, want Hij is mijn hulp en mijn bevrijder.
Jesaja 42:6-7
Ik, de HERE, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat,
u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natiën:
om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden,
uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn.
Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik mijn
welbehagen heb. Ik heb mijn Geest op Hem gelegd: Hij zal de volken het recht
openbaren, Hij zal niet schreeuwen noch zijn stem verheffen, noch die op de
straat doen horen. Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de kwijnende
vlaspit zal Hij niet uitdoven; naar waarheid zal Hij het recht openbaren. Gods
geliefde Zoon, al zoveel keren beschreven als Gods liefdevolle redding voor alle
volken. God heeft Jezus vanaf zijn geboorte als mens, behoed en bij de hand
genomen, Hij is Gods gerechtigheid en Hij kwam om te redden. Het nieuwe
verbond is ons deel geworden, door zijn dood en opstanding, zijn wij verlosten
des Heren, wij mogen onze hand in zijn hand leggen, Hij brengt ons veilig thuis.
Handelingen 3:26
God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan
en Hem tot u gezonden, om u te zegenen,
door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden.
Gezegenden des Heren, want wij willen Hem en geen ander als Heer, zijn zachte
hand leidt ons op een weg van overtuiging en bevrijding van zonde. Groot is zijn
macht en kracht, zijn licht openbaart wat niet is tot zijn eer, Hij maakt ons vrij.
Johannes 8:36
Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.
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Spreuken 10:29
De weg des HEREN is een beschutting voor de oprechten,
maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.
De weg, de waarheid en het leven, Jezus is die weg, niemand komt tot de Vader
dan door Hem, geen andere weg is er. Jezus, heeft ons de genade en de waarheid
gebracht, Hij is het die ons de Vader heeft leren kennen en daarmee het eeuwige
leven. Alle dingen zijn aan Jezus overgegeven door de Vader, niemand kent de
Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het
wil openbaren. Hij nodigt iedereen uit om bij Hem te komen die vermoeid en
belast is, en Hij zal rust geven voor ieders ziel, zijn juk is zacht en zijn last is
licht. Hij is zachtmoedig en nederig van hart, Hij leert ons zijn weg, Hij draagt
ons op zijn weg, Hij is onze beschutting, onze schuilplaats als wij Hem volgen.
Zonder Hem geen heil, zonder Hem geen vrijspreking, zonder Hem is het niet
mogelijk om tot God te naderen, Hij is het middelpunt van Gods genadetroon.
Psalm 119:29-30
Doe de weg der leugen van mij wijken en schenk mij genadig uw wet.
Ik verkies de weg der waarheid, ik stel uw verordeningen voor mij.
Ik klem mij vast aan uw getuigenissen, o Here, maak mij niet beschaamd, ik zal
de weg uwer geboden lopen, want Gij verruimt mijn hart. Wij mogen komen
met alles wat ons drukt, wij mogen vragen om verlossing, wij mogen verlangen
naar Gods wet in ons binnenste, zodat wij kunnen wandelen naar zijn
verordeningen. Gods woord is een oneindige schat, levend gemaakt door de
heilige Geest kunnen wij het verstaan en er naar handelen, een geestelijk oor is
noodzakelijk, om te horen en te doen. Zonder wedergeboorte geen geestelijk oor
om te horen, zonder de heilige Geest is het onmogelijk om de wil van God te
doen, de weg is gesloten en kan pas geopend worden door aanneming van Jezus.
Spreuken 28:9
Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel.
Gij hebt niets, omdat gij niet bidt, of, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet,
doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. God hoort
naar zondaren niet, geloof in Jezus is het begin van alle dingen, gehoorzaamheid
aan Gods woord is het eerste vereiste om verhoring van gebed te verkrijgen.
God hoort en verhoort als de gebeden samen gaan met doen wat Hij zegt, Hij
houdt Zich aan zijn woord en doet ons wandelen op de weg van de oprechten.
Spreuken 10:9
Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig,
maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.
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Psalm 149:4
Want de HERE heeft een welbehagen in zijn volk,
Hij kroont de ootmoedigen met heil.
Halleluja. Zingt de Here een nieuw lied, zijn lof in de gemeente der gelovigen,
zijn volk verheuge zich in zijn Maker, laten de kinderen Gods juichen over hun
Koning. Laten zij zijn naam loven met reidans, Hem psalmzingen met
tamboerijn en citer, Hem groot maken en juichen met eerbetoon, jubelen op de
plaats van hun strijd. De lofverheffingen Gods zijn in hun keel, een
tweesnijdend zwaard tot hun beschikking, om de vijand te verslaan, bestraffing
in de naam van Jezus, die alles overwonnen heeft. Bewapend met Gods woord,
voeren zij de strijd van leven en dood, om machten te binden, dat is de eer van
het volk van God, dat uitgaat in zijn naam. Dat is de luister van al Gods
kinderen, die zijn gunstgenoten zijn, het loflied op hun lippen kroont de Koning.
Jesaja 11:4
want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen
des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan
met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden.
Jezus, mens geworden voor onze zonden, op Hem rustte de Geest des Heren, de
Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van
kennis en vreze des Heren; ja, zijn lust was het de Here te vrezen. Hij richtte
Zich niet naar wat zijn ogen zagen, noch sprak Hij recht naar wat zijn oren
hoorden, Hij was volkomen door de Geest in de wil van zijn Vader. God heeft
Hem na zijn lijden, uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam
geschonken, opdat in de naam van Jezus alle knie zou buigen en alle tong zou
belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader! Hij, de machtige
Koning, roept ons, om samen met Hem te strijden voor de zaak van waarheid,
ootmoed en recht, Hij gaat voor ons uit, en voert oorlog in gerechtigheid.
Psalm 25:9
Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht,
en Hij leert ootmoedigen zijn weg.
Mensen die zich willen buigen voor God, mogen wandelen in de Geest, waar
alle wijsheid van God te vinden is, vreze des Heren wordt geleerd, Hem kennen
is verstand. Kracht wordt geschonken om te doen wat God zegt, zien en horen
vanuit de Geest is geestelijk geleerd worden, spreken vanuit de Geest maakt ons
tot gezalfden des Heren, die inzetbaar zijn voor Gods Koninkrijk tot Gods eer.
Romeinen 14:11b
voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.
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Spreuken 15:19
De weg van de luiaard is als een doornhaag,
maar het pad der oprechten is welgebaand.
God dienen, leven voor Hem, leren van Hem, is een weg die een gebaande weg
wordt genoemd. Geen onreine zal die betreden, het is alleen voor degenen die
God oprecht zoeken en deel willen krijgen aan Gods heiligheid. Reizigers of
dwazen kunnen daarop niet vertoeven, het is alleen voor de verlosten en
vrijgekochten des Heren. Welzalig de mens wier sterkte in God is, in wier hart
de gebaande wegen zijn, zij trekken door een dal van balsemstruiken, zij maken
het tot een oord van bronnen, ook hult de vroege regen het in zegeningen. Zij
gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion. Lui zijn ten
opzichte van God leren kennen, brengt iemand op een weg vol van hindernissen,
geen doorkomen aan, het is de ijver voor Hem die vrij maakt om te wandelen.
Psalm 11:7
Want de HERE is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief;
de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.
De Here toetst de rechtvaardige en de goddeloze, Hij heeft gerechtigheid lief en
Hij haat goddeloosheid. De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de
hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de
mensenkinderen, wie geweld bemint, die haat Hij. Hij regent op de goddelozen
vurige kolen en zwavel; schroeiende wind is het deel van hun beker. Hij is een
schuilplaats voor de oprechten, Hij bergt hen in zijn hut ten dage des kwaads,
Hij verbergt hen in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst hen hoog op de rots.
Jesaja 33:14
De zondaars in Sion vrezen, beving grijpt de godvergetenen aan.
Wie onzer kan verkeren bij een verterend vuur;
wie onzer kan verkeren bij een eeuwige gloed?
Hij, die in gerechtigheid wandelt en oprecht spreekt; die gewin, door afpersing
verkregen, versmaadt; die zijn handen weerhoudt om een geschenk aan te
nemen, zijn oor toestopt om niet naar een moordplan te horen en zijn ogen
toesluit om het slechte niet aan te zien. Die zal op de hoogten wonen;
rotsvestingen zullen zijn burcht wezen; zijn brood is gewis, zijn water
verzekerd. Uw ogen zullen de Koning in zijn schoonheid aanschouwen; zij
aanschouwen Sion, de stad met de feestelijke bijeenkomsten voor eeuwig.
Psalm 140:14
Waarlijk, de rechtvaardigen zullen uw naam loven,
de oprechten zullen voor uw aangezicht wonen.
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Matteüs 7:22
Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw
naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven
en in uw naam vele krachten gedaan?
En dan zal Ik hun zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers
der wetteloosheid. Uitgaande van het voorgaande, is Jezus zeer duidelijk over
het binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, niet een ieder die tot Hem zegt:
Here, Here, zal daar komen, maar een ieder die de wil van zijn Vader doet, heeft
dat recht. Een ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is
wetteloosheid. Onze Here Jezus is geopenbaard, opdat Hij de zonde weg zou
nemen, een ieder die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft
Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. Valse profeten zullen er altijd zijn,
zij komen in schapevacht, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven, aan hun
vruchten zullen wij hen kennen. Als de vrucht niet goed is, dan ook de boom
niet, iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in
het vuur geworpen. Als de vrucht wel goed is, dan is de oorsprong vanuit het
kennen van God, daarin zijn de werken gefundeerd op de rots, Christus Jezus.
Johannes 12:26
Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook
mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.
Wandel maar stillekens achter Hem aan, daar zijn de goede weidegronden, daar
zijn de rustige wateren, daar bestaan geen eigen werken, maar de werken die
God in genade van tevoren heeft bereid. Het voorrecht medearbeider van God te
worden is en blijft alleen mogelijk vanuit het volgen van onze goede Herder.
Deel hebben aan Gods Zoon, is deel hebben aan vruchtbare werken, Hem dienen
is en blijft, doen wat Hij zegt. Wie door de Geest een dienstknecht is van
Christus, is welgevallig bij God, daar kan een ieder zien dat de vrucht goed is.
2 Timoteüs 2:19
En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk:
de Here kent de zijnen, en:
Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid.
Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen, de nieuwe mens is aangedaan,
die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid. Heiligheid
uit zich in woord en daad, God verbindt Zich aan de mens die zijn woord in
praktijk brengt, daar is de zekerheid te vinden van ingaan in Gods Koninkrijk.
Openbaring 19:10b
Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.
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Psalm 19:10
De vreze des HEREN is rein, voor immer bestendig;
de verordeningen des HEREN zijn waarheid, altegader rechtvaardig.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien, de vreze des Heren wordt
opgemerkt in hun doen en laten. Is er geen vrees voor God, dan is dat aanstonds
merkbaar, wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein.
Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij,
diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Dat zijn de dingen die
een mens onrein maken, er is gezaaid op de akker van het vlees, waaruit alleen
verderf kan worden geoogst. Zaaien op de akker van de heilige Geest, brengt
een heerlijke oogst van eeuwig leven, als wij ons moeite geven het goede te
doen, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. Hem kennen, is Hem vrezen,
Hem dienen, is zijn woord ernstig nemen, Hem eren, is doen naar zijn
verordeningen, Hij is volkomen waarachtig en rechtvaardig in al zijn werken.
2 Timoteüs 2:22
Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw,
naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart.
God heeft ons in zijn Zoon, door de Geest, liefde en vrede gegeven, de reiniging
van zonde, en een bewerkt hart om Hem vurig van geest te dienen. Onze
activiteit is nodig om oude dingen weg te doen, en om te jagen naar Gods
gerechtigheid in ons leven. God heeft ons zijn Geest gegeven als Helper, als wij
jagen naar de dingen Gods, dan zal Hij laten merken in kracht en wijsheid, dat
God Zich aan zijn woord verbindt. De Geest maakt het woord levend, de letter
doodt, zonder de Geest is het onmogelijk Gods woord te gehoorzamen, vlees
kan dat niet, de heilige Geest kan alleen door onze geest tot Gods doel komen.
Spreuken 23:17-18
Uw hart zij niet naijverig op de zondaren,
maar beijvere zich voortdurend de HERE te vrezen;
waarlijk, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.
Komt kinderen, luistert naar mij. Ik zal u de vreze des Heren leren. Wie is de
man die het leven begeert, vele dagen wenst om het goede te genieten? Bewaar
uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog; wijk van het
kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na. Reine wandel laat zien,
dat er wordt gebeden en gewaakt, vol verwachting naar Gods heil voor eeuwig.
Jakobus 3:17a
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam,
vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten,
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Romeinen 15:4
Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven,
opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften
de hoop zouden vasthouden.
Er staat geschreven, Gods woord, in volle omvang, om te leren en om te
gebruiken als wapen tegen gebrek aan kennis. Gods woord lezen en overdenken
maakt dat er parate kennis wordt verworven om er naar te handelen en om in te
zetten tegen betweters. Een weg gaan waarin volharding nodig is, betekent de
weg van Christus Jezus gaan, de smaadwoorden van hen die God smaden,
kwamen op Hem neder. Allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven,
zullen vervolgd worden, de minachting en plagerijen en soms pure haat zijn
altijd te herleiden naar de naam van Jezus. Het is God de Vader die ons in staat
stelt om te volharden, indien wij volharden, zal Hij komen met vertroosting, en
bevestiging van zijn woord. Standhouden in verdrukking, brengt een heerlijke
zekerheid van vast staan in het geloof, dan zal de God der hope ons vervullen
met louter vreugde en vrede in ons geloof, door de kracht des heiligen Geestes.
1 Petrus 2:20b-21
Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dát is genade bij God.
Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een
voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden;
Hem volgen, Hem navolgen is niet zonder pijn en moeite, Jezus heeft geen
zonde gedaan, daarin is Hij uniek, maar voor de rest kunnen wij door de Geest
wat Hij gedaan heeft. Alle bedrog weg doen, als er wordt gescholden, niet terug
schelden, als wij lijden niet dreigen of wraak willen nemen, maar alles overlaten
aan God de Vader, die rechtvaardig oordeelt. Laten wij, die naar de wil van God
lijden, onze ziel aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede doende.
2 Korintiërs 1:5
Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt,
zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel.
Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der
barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk,
zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede
wijzelf door God vertroost worden. God heeft ons de Trooster gegeven, Hij zal
in ons ook anderen tot troost zijn, Hij is het die ons inzet om tot voorbeeld te
zijn in het volgen van Jezus, en daarmee tot verheerlijking van God de Vader.
Romeinen 15:33
De God nu des vredes zij met u allen! Amen.
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1 Korintiërs 11:18
Want vooreerst is er, naar ik hoor, wanneer gij als gemeente samenkomt,
verdeeldheid onder u, en ten dele geloof ik dit.
Veel misverstanden komen voort uit gebrek aan kennis van het woord, kwaad
spreken is uit de boze, roddelen is een aantrekkelijk kwaad. Misstanden aan het
licht brengen is dat zeer beslist niet, de zorg voor deze gemeente waar het een en
ander goed mis was is medegedeeld. De samenkomsten waren niet tot zegen
maar tot hun schade, ze wisten zich niet te gedragen bij het avondmaal, zij deden
dit op onwaardige wijze. In principe mag een ieder die zich eigendom weet van
onze Here Jezus Christus deelnemen aan de maaltijd des Heren, want daarmee
verkondigen wij, de dood des Heren, totdat Hij komt. In Hem hebben wij de
verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom
zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en
verstand. Het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden, belijden
wij onze zonden, dan zijn wij vrij, om deel te nemen aan de maaltijd des Heren.
Romeinen 14:16-17
Laat van het goede, dat gij hebt, geen kwaad gezegd kunnen worden.
Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken,
maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest.
Zalig is hij, die zich geen verwijten maakt bij hetgeen hij goed acht, maar wie
twijfelt, wanneer hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet, en al
wat niet uit geloof is, is zonde. Het vrijlaten van een ieder is het hoogste goed,
wij hebben niet het recht om een oordeel te vellen over iemands gewoonten, een
ieder heeft zijn eigen verantwoording. Of iemand staat of valt, gaat zijn eigen
heer aan, maar hij zal staande blijven, want de Here is bij machte hem vast te
doen staan. Wie aan een bepaalde dag hecht, doet het om de Here, en wie eet,
doet het om de Here, want hij dankt God. Want niemand onzer leeft voor
zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf, in leven of sterven, wij zijn des Heren.
Matteüs 4:4b
Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven,
maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.
Weten dat God in alle dingen voor ons zorgen wil, is weten dat Hij trouw zijn
woord in ons wil leggen door de heilige Geest. Geloven wij zijn woord, dan is
het ons tot leven, zie, Jezus staat aan de deur van ons hart, doen wij die deur
open, komt Hij binnen en mogen wij maaltijd houden met Hem, en Hij met ons.
Johannes 6:51a
Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is.
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Romeinen 16:19
Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden.
Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede,
maar ook onbesmet van het kwade.
In het begin van deze brief is het al duidelijk, in de hele wereld werd over hun
geloof gesproken, zij stonden bekend om hun gehoorzaamheid. Paulus spreekt
zijn blijdschap hierover uit, zij hebben begrepen wat hemelse wijsheid inhoudt,
en handelen daarnaar. Onbesmet van het kwade blijven is een opdracht, mensen
in het oog houden die onenigheden en verleidingen veroorzaken moet men
mijden. Als mensen zichzelf dienen en niet onze Here Jezus Christus, en dat op
een manier doen die aan de buitenkant mooi lijkt, maar van binnen niet deugen,
dan is oppassen de boodschap. Er zijn velen die met alle winden meewaaien, om
de namaak vrede te behouden, gaat men beoordelen, is er al meteen oorlog, want
dan wordt duisternis ontmaskerd. Door wie men overmeesterd is, diens slaaf is
men, geen wonder dat dan het kwade vat krijgt, en een mens besmet. Mijden, is
de noodzaak om vrij te blijven, en om in geloof met Jezus te blijven wandelen.
1 Timoteüs 5:22
Leg niemand overijld de handen op,
heb ook geen deel aan de zonden van anderen, houd u rein.
Overijld, zonder bedachtzaamheid, is in vele gevallen gedoemd tot mislukken,
als het wordt gedaan in de volle zekerheid van gebed en kracht van God, dan is
Gods zegen gewis. Deel krijgen aan zonden van anderen, kan alleen als je met
hen meedoet, als iemand zijn broeder ziet zondigen, moet hij bidden en God zal
hem het leven geven. Als wij bidden naar Gods wil, zal Hij altijd verhoren, zijn
liefde moet ons dringen, om het op te nemen voor onze broeders en zusters.
Jezelf rein houden, is jezelf onbesmet van de wereld bewaren, waken en bidden
is een houding die maakt dat duisternis geen schijn van kans heeft in ons leven.
Spreuken 13:21
Het kwaad vervolgt de zondaren,
maar de rechtvaardigen vergeldt Hij het goede.
God is vol van ontferming als wij tot Hem komen om zonde te belijden, en te
leren om die weg te doen uit ons leven. Wordt dat niet gedaan, blijf je in die
zonde en is het kwade je deel, dat kwaad vervolgt en brengt grote onrust teweeg.
Doen wij het goede, dan zijn wij in Gods wil, dan wordt ons geloof tot
gerechtigheid en rechtvaardiging gerekend, dan is Gods vrede en liefde bij ons.
Romeinen 12:9b
Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.
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Lucas 12:15
Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht,
want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.
Iemand die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God, is kortzichtig
en beklagenswaardig, verzamelen en steeds meer willen hebben, is in Gods ogen
volkomen dwaas. Het bezitten van goederen zonder Gods zegen, is ijdelheid,
leeg en zonder enige waarde, het maakt een mens zeer onaantrekkelijk en hard.
Rijk zijn in God, is alleen mogelijk als God gekend wordt op al je wegen, dan is
kennis van God je rijkdom, dan is je leven veilig bij Hem. Boze begeerte en
hebzucht is afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt, dingen, die Hij
geenszins ongestraft laat. Gods heerlijkheid missen is een straf op zich, Hem
niet als God verhogen, denken dat hier alles blijvend is, maakt de maat van
zonde vol. God is zeer te vrezen, Hij is de Heer van dood en leven, aardse
goederen zijn van korte duur, niets is hier blijvend, leeg is je leven voor God.
1 Korintiërs 1:5
want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis,
De genade Gods die in Christus Jezus geschonken wordt, maakt rijk, iedere
gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de
Vader der lichten. Genadegaven die ons gegeven worden, behouden hun waarde
voor eeuwig, er is bij Hem geen verandering of zweem van ommekeer, Hij blijft
dezelfde. De Geest blijft bij ons tot in eeuwigheid, Gods liefde blijft en neemt
toe naarmate de dag vordert, genade en vrede wordt vermenigvuldigd door de
kennis van God en van Jezus Christus. Schatten die geen verderf kennen, zij zijn
blijvend, in de hemel zal openbaar worden op welke schat ons hart gericht was.
Prediker 5:12
Er is een smartelijk kwaad, dat ik gezien heb onder de zon:
rijkdom, door zijn bezitter bewaard tot zijn eigen onheil.
Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft,
van inkomsten. Het verschil kan niet groter zijn, God verzadigt ons met zijn
liefde, Hij omringt ons met zijn armen, in heerlijke geborgenheid. Niets is meer
bevredigend dan een hart waar Christus woning heeft gevonden, daar is de grote
rijkdom Gods die volmaakt is in al zijn doen. Een leven vol van Gods liefde en
gerechtigheid, een heerlijk uitzicht en toekomst vol van hoop op eeuwig leven.
Spreuken 8:20-21
Ik wandel op het pad van de gerechtigheid, midden op de wegen van het recht,
om hen die mij liefhebben, bezit te doen beërven;
hun schatkamers zal ik vullen.
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Matteüs 7:28-29
En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had,
dat de scharen versteld stonden over zijn leer,
want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden.
God heeft ons gegeven de Leraar ter gerechtigheid, de God met ons, Hij laat
regenstromen op ons neerdalen, Hij geeft leven en overvloed. Hij was totaal
anders dan welke schriftgeleerde ook, het verschil was duidelijk. Hij sprak de
woorden Gods, Hij was één met de Vader, in volkomen afhankelijkheid door de
Geest. Met gezag leren was de schare niet gewend, dat zij daar versteld door
stonden, geeft te denken, het werk van de schriftgeleerden was duidelijk eigen
werk. Er gebeurden wonderen, er werden mensen genezen en bevrijd, Gods
woord ging in vervulling, Hij was de Zoon, de geliefde, de gezondene. Boze
geesten hadden geen schijn van kans, het Koninkrijk van God brak krachtig
door, en Gods getuigenis was onontkoombaar. Wat een heerlijk evangelie
hebben wij, wij mogen ons zelf zien als leerlingen van de Allerhoogste, Hij
brengt ons onder het gezag van Jezus, en bedauwt ons met zijn heilige Geest.
Johannes 6:45
Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God geleerd zijn.
Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij.
Niemand kan tot Jezus komen, tenzij de Vader, hem trekke, en niemand komt tot
de Vader dan door Jezus. Het is de Trooster, de heilige Geest, die de Vader
gezonden heeft in Jezus naam, die ons alles zal leren en te binnenbrengen al wat
Jezus gesproken heeft. De Geest zal altijd onze Heer verheerlijken, Hij neemt uit
de Vader en de Zoon, en zal het ons verkondigen. Hij is de Geest der waarheid,
en zal ons de weg wijzen tot de volle waarheid, want Hij spreekt niet uit
Zichzelf, maar al wat Hij hoort zal Hij spreken. Ontzagwekkend en machtig kan
de Geest werken, in mensen die willen horen en doen wat Hij tot ons spreekt.
Jesaja 50:4
De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de
moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor,
opdat ik hore zoals leerlingen doen.
Een van de vele profetieën die wijzen op de manier van horen en spreken, die
Gods Zoon in praktijk bracht. Wij als Gods kinderen, ontkomen er niet aan, ook
van ons wordt verwacht te luisteren naar de stem van onze Heer, om dienstbaar
te zijn en om anderen te kunnen bemoedigen, in afhankelijkheid van de Geest.
1 Korintiërs 2:11b
Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.
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Spreuken 12:20
Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden,
maar voor wie tot vrede raden, is er vreugde.
Duisternis heeft bepaalde kenmerken, plannen worden gesmeed in het
verborgene, bedrog is nodig om niet ontdekt te worden. Het kwade trekt mensen
naar beneden, nooit naar omhoog, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand
Gods. Wie met deze mensen omgaan, krijgen daar onherroepelijk deel aan, het is
de wet van de zwaartekracht, die zich uit in aards, ongeestelijk, duivels. Zoekt
men de dingen die boven zijn, dan is de houding totaal anders, dan is de wandel
een wandel in het licht, waar openheid een krachtig wapen is tegen elke vorm
van bedrog. Daar waar de rechte weg wordt bewandeld, is Gods vrede, wie voor
zover het van hem afhankelijk is, vrede houdt met alle mensen, zal een
vredestichter genoemd worden. Raad van mensen kan opbouwend of afbrekend
zijn, wij moeten dan beoordelen, of dit licht is of duisternis, vanuit Gods Geest.
Psalm 119:24
Ja, uw getuigenissen zijn mijn verlustiging, zij zijn mijn raadslieden.
Al zetten vorsten zich neder, al beraadslagen zij tegen mij, uw knecht overdenkt
uw inzettingen. Mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar uw verordeningen
te allen tijde, want ik bewaar uw getuigenissen. Doe wel aan uw knecht, dan zal
ik leven en uw woord onderhouden, ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de
wonderen uit uw wet. Doe mij de weg uwer bevelen verstaan, opdat ik uw
wonderen overdenke, richt mij op naar uw woord. Doe de weg van leugen van
mij wijken en schenk mij genadig uw wet, ik verkies de weg der waarheid, ik
stel uw verordeningen voor mij. Ik zal de weg uwer geboden lopen, want Gij
verruimt mij het hart, onderwijs mij Here, de weg uwer inzettingen, dan zal ik
die bewaren ten einde toe, geprezen zijt Gij Here; uw woord zal ik niet vergeten.
1 Petrus 3:10-11
wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien,
weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken;
hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na,
Heerlijke beloften die weggelegd zijn voor mensen die oprecht willen luisteren
naar Gods woord. Het is een oefenstof die dagelijkse praktijk nodig heeft, geen
makkelijke weg, maar de uitkomst is voor eeuwig in ons binnenste gelegd. Niets
is hier blijvend, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid, dus is het
alle oefening waard, de raad Gods getuigt in ons binnenste het goede te doen.
Romeinen 1:7b
genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.
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Spreuken 14:26
In de vreze des HEREN ligt sterke gerustheid,
zelfs voor zijn zonen is er een schuilplaats.
Gehoorzaamheid zal altijd een heerlijke vrucht voortbrengen, het goede doen, de
wil van God zoeken, Hem eren, er is geen betere weg om te laten zien, dat Hij
het voorwerp van je vrees is. Kennis is dan noodzakelijk, zonder kennis gaat een
volk te gronde, als er geen inzicht is, heeft dwaasheid de overhand gekregen.
Onverstandigen, zullen de kennis Gods haten, zij verkiezen de vreze des Heren
niet, zijn raad willen zij niet horen, en vermaningen worden terzijde geschoven.
Zij zullen eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun
raadslagen, want de afkerigheid der onverstandigen zal hen doden. De
zorgeloosheid der dwazen zal hen te gronde richten, maar wie naar wijsheid
luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil.
Psalm 112:1
Halleluja. Welzalig de man, die de HERE vreest,
die van harte lust heeft in zijn geboden.
Zijn nakroost zal machtig zijn op aarde, het geslacht der oprechten zal gezegend
worden, overvloed en rijkdom zijn in zijn huis, zijn gerechtigheid houdt voor
immer stand. Gods gerechtigheid is voor ons allen weggelegd als een kostbare
schat, ons geloof wordt ons tot gerechtigheid gerekend. Indien wij doen wat Hij
zegt, ontvangen wij door genade de gave der gerechtigheid. Dit leidt tot onze
rechtvaardiging ten leven, door de gehoorzaamheid van Jezus Christus, zullen
zeer velen rechtvaardig worden. Hij is de Rechtvaardige, en Hij leeft om velen
rechtvaardig te maken, Hij heeft onze ongerechtigheid gedragen. Delend in zijn
overwinning, wandelen wij in zijn licht, daar zijn de rechtvaardige daden der
heiligen te vinden, door barmhartigheid en genade ingegeven door Gods Geest.
Efeziërs 5:8b-9
wandelt als kinderen des lichts, - want de vrucht des lichts bestaat in louter
goedheid en gerechtigheid en waarheid -,
Wij moeten nauwlettend toezien hoe wij wandelen, niet als onwijzen, doch als
wijzen, elke gelegenheid om goed te doen ten nutte makende, want de dagen
zijn kwaad. Onverstandig zijn brengt ons niets, maar trachten te verstaan wat de
wil des Heren is, brengt ons alles. Dan zijn Gods zegeningen ons deel, dan
verblijven wij in de schuilplaats van de Allerhoogste, in gerustheid van hart.
Psalm 31:20
Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat Gij bereid
hebt voor wie bij U schuilen ten aanschouwen van de mensenkinderen.
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Psalm 75:5-6
Ik zeide tot de hoogmoedigen: Weest niet hoogmoedig; en tot de goddelozen:
Heft de hoorn niet op, heft uw hoorn niet op naar den hoge
en spreekt niet met trotse hals.
Hoogmoed en trots hebben dezelfde uitwerking, men verheft zich en spreekt
daaruit, men handelt als een verhevene en spreekt uit de hoogte. Een eigen
gemaakte hoorn van ingebeelde macht, brengt spot en boosaardig spreken van
verdrukking, want die mens heeft zichzelf boven allen gezet. God wederstaat de
hoogmoedigen altijd, want in hun dwaasheid, zetten zij een mond op tegen de
hemel, en hun tong roert zich op de aarde. Het verhogen komt niet van oost of
van west, noch uit de woestijn, maar God is rechter, Hij vernedert deze en
verhoogt gene. God zal altijd de hoornen der goddelozen afhouwen, en de
hoornen des rechtvaardigen zullen verhoogd worden. Allen die Jezus hebben
aangenomen, die in zijn naam geloven, heeft God macht gegeven om kinderen
Gods te worden, dan is het Gods macht die ons doet spreken vanuit zijn troon.
Spreuken 25:6-7
Praal niet bij de koning, ga niet staan op de plaats der groten;
want het is beter, dat men tot u zegt: Kom hierheen, hoger op!
dan dat men u vernedere voor de aanzienlijke, die uw ogen hebben gezien.
Op de eerste plaats gaan staan terwijl de aanzienlijke gezien is, vraagt om
vernedering, die ten aanschouwen van allen wordt volvoerd. Dan is het zoveel
beter om de laagste plaats in te nemen, niet in valse bescheidenheid, of met
slimme opzet, maar in ootmoed en nederigheid. Wij zijn in dienst van God
gekomen, door het geloof in zijn Zoon, niet heersen maar dienen is ons geboden.
Hebben wij deel aan Jezus, dan hebben wij deel aan zijn karakter, Hij is nederig
en zachtmoedig van hart, in Hem weten wij onze plaats die voor ootmoedigen is.
1 Samuël 2:1
Mijn hart juicht in de HERE, mijn hoorn is verhoogd in de HERE. Wijd
opent zich mijn mond tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw hulp.
De Here maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij, Hij heft de
geringe op uit het stof, Hij heft de arme omhoog uit het slijk, om hem te doen
zitten bij de edelen, en een erezetel te doen verwerven. De boog der helden is
verbroken, maar de wankelenden zijn met kracht omgord, want niet door kracht
is een man sterk, wie met de Here twisten worden gebroken door zijn macht.
Psalm 25:9
Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht,
en Hij leert ootmoedigen zijn weg.
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1 Timoteüs 2:3-4
Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil,
dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.
De vermaning om allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen
te doen voor alle mensen, voor regering en alle hooggeplaatsten, is waar God
een ieder toe roept. Bidders die in het verborgene strijden, voor behoudenis en
die pleiten voor hun land, weten dat God hoort in het verborgene. Zij zullen
verhoringen zien nu en vooral straks in de hemel, zal bekend worden wat de
gebeden bewerkt hebben. Bidden vanuit de Geest van God, is een eerste
vereiste, dan wordt er gebeden naar Gods wil, de Geest komt onze zwakheid te
hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Hij pleit voor ons
met onuitsprekelijke verzuchtingen, en Hij, die de harten doorzoekt, weet de
bedoeling des Geestes, dat Hij naar de wil van God voor heiligen pleit. Bidden
in afhankelijkheid, maakt ons tot strijders die de weg banen voor onze God, om
anderen tot erkentenis der waarheid te brengen, en tot behoudenis voor eeuwig.
Psalm 65:2-3
U komt stilheid toe, een lofzang, o God in Sion; U worde gelofte betaald.
Hoorder van het gebed, tot U komt al wat leeft.
Er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus
Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Hij heeft de verzoening
tot stand gebracht, zodat al onze ongerechtigheden, onze overtredingen door
genade zijn weggedaan. Wij nu, hebben een grote hogepriester, die de hemelen
is doorgegaan, Jezus de Zoon van God, Hij kan volkomen behouden, wie door
Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Laten wij daarom
met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid
ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen, omdat wij dat nodig hebben.
Matteüs 21:22
En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.
Geloof is de grondslag voor elke verhoring, geloven dat God wijsheid geeft om
te bidden naar zijn wil, brengt de hemel in beweging. Twijfel doet alles teniet,
want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen.
Bidden is ademen voor degenen die God liefhebben, hun hartsverlangen is voor
God duidelijk, zij willen dienen en anderen bij Gods troon brengen voor altijd.
Matteüs 6:6
Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer,
sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene;
en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
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Filippenzen 3:12
Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn,
maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht,
omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben.
Jagen naar het doel, het volle heil in Christus Jezus, door de roeping Gods,
vergetende wat achter ons ligt, ons uitstrekkende naar wat vóór ons ligt, heeft
maar één uitkomst, worden zoals Hij is. Elk kind van God is geroepen, om
beelddrager te worden van Gods Zoon, Hij geeft ons geloof als wij daarnaar
jagen, niets is onmogelijk voor degene die gelooft. Blijven wij in het oude
hangen, dan is er geen vooruitgang, vinden wij zelf dat het onmogelijk is om op
Jezus te gaan lijken, dan is elke strijd bij voorbaat verloren. Gods woord is
overduidelijk, de glans van het aardse moet plaats maken voor de heerlijkheid
van het hemelse, deel hebben aan het lijden van Christus, is deel hebben aan zijn
verheerlijking. Grijpen naar Gods heil, omdat wij zelf gegrepen zijn is de volle
beantwoording van zijn liefde, jagen stopt nooit, het doel is en blijft bereikbaar.
Johannes 17:23
Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne,
dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt,
gelijk Gij Mij hebt liefgehad.
Onbegrijpelijke liefde, zonder aanzien des persoons, God is liefde, de Vader zelf
heeft ons lief. Eén zijn in Hem, kan alleen door Gods liefde en heerlijkheid,
Gods liefde in praktijk gebracht, is de band der volmaaktheid. Liefde wordt door
een ieder gezien en geproefd, als er onderling vergeving en elkander verdragen
is, dan is er begrip gekomen van Gods woord, en is liefde ons deel. God wil ons
bekleden met innerlijke ontferming en goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid
en geduld. Doen wij dat aan, dan hebben wij Christus leren kennen en zijn wij
geheel anders dan de wereldse maatstaf, dan is liefde het hoogste goed in ons.
1 Timoteüs 6:11
Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar
gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.
Rijk willen zijn in het aardse, brengt een mens in verzoeking en strik, en in vele
dwaze en schadelijke begeerten, die mensen doen wegzinken in verderf en
ondergang. Ontvluchten is ver achter je laten, het doel der roeping Gods in het
oog houden, brengt strijd des geloofs, waarin de overwinning vast en zeker is.
1 Johannes 4:17
Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben
op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld.
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Prediker 2:24-25
De mens heeft het niet in zijn macht om te eten en te drinken en zich te goed
te doen bij zijn zwoegen; dit heb ik wel ontwaard, dat het van de hand Gods
komt. Want wie kan eten en wie kan iets genieten buiten Hem?
In onbekeerde staat, is het eten en drinken net zo noodzakelijk als bij een
gelovig mens, toch is er een groot verschil in beleving. Een gelovig mens eet
met de zekerheid dat God zorgt en zelfs aanwezig is bij de maaltijd, omdat het
onder dankzegging wordt genuttigd. Rijk zijn in Hem uit zich in tevredenheid,
besef van Gods zorgende hand, brengt vreugde want het is een gave Gods. Als
eten een verkeerde plaats krijgt, wordt dat al gauw een plaats van zonde, teveel
eten of te weinig, is voor het lichaam slecht en maakt dat dankbaarheid ver te
zoeken is. Het aards gericht zijn brengt slechts tijdelijke vreugde, verwacht men
hemelse wijsheid, dan is correctie mogelijk, Gods woord zal altijd doordringen
in zondig gedrag. Heersen over zonde, is weten dat wie gestorven is, dood moet
zijn voor de macht der zonde, want wie Christus Jezus toebehoren hebben het
vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Gods aanwezigheid in het
dagelijkse leven, is bevestigend ten aanzien van het goede doen in Gods ogen.
Psalm 34:10
Vreest de HERE, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.
De vreze des Heren is het begin der wijsheid, Hem kennen is verstand, en stelt
ons in staat om te doen wat Hij zegt. Des Heren vertrouwelijke omgang is met
wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. Hem zoeken en Gods
woord lezen, brengt alle mogelijkheden te voorschijn, om Hem te dienen door
de Geest. De vreze des Heren is voor ieder mens te leren, van nature is dat niet
aanwezig, wij leven het liefst voor onszelf, gaan wij voor Hem leven, dan geeft
Hij ons leven en overvloed. Jezus is gekomen als goede herder, ons ontbreekt
niets, Hij brengt ons naar grazige weiden en rustige wateren, Hij verkwikt ons.
Psalm 22:27
De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden,
wie de HERE zoeken, zullen Hem loven, uw hart leve op, voor immer.
De uitnodiging van Jezus is en blijft om de deur van ons hart te openen, zodat
Hij kan binnenkomen en maaltijd met ons houden. Intiem en persoonlijk gaat
Hij met ons een relatie aan, waarin alles gedeeld wordt, elk moment van de dag.
Hem zoeken, Hem loven, Hem eren, brengt ons aan zijn boezem, en voor Gods
aangezicht, ons hart zal borrelen van vreugde, want onze God is in ons midden.
Psalm 104:28b
opent Gij uw hand, zij worden met goed verzadigd;
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Jeremia 24:7
Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de HERE ben,
en zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn,
wanneer zij zich van ganser harte tot Mij bekeren.
Hem leren kennen is alleen mogelijk door de heilige Geest, bij bekering wekt
God onze geest tot leven, want, wat uit de Geest geboren is, is geest. God geeft
ons een nieuw hart waarin Hij wonen wil, daar vindt heiliging plaats en volle
openbaring, om Hem recht te kennen, zonder dit alles, zijn wij niet in staat om
ook maar iets van Hem te ontwaren. Bekering vindt plaats als er verlangen is
gekomen naar de levende God, het onbekende wordt bekend, het onzichtbare
wordt zichtbaar, omdat wij Christus Jezus als onze Verlosser hebben
aangenomen. Reiniging en heiliging vindt plaats door zijn kostbaar bloed, ons
lichaam wordt een tempel van Gods Geest, waarin het priesterschap gestalte
krijgt. In overgave en onderwerping ligt grote kracht, alleen dan kunnen wij
verstaan wat ons is toebedeeld aan voorrechten, wij zijn volk, Hij onze God.
1 Petrus 2:9
Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een
heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen
van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:
U, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn
ontferming aangenomen. Aan ons, gelovigen uit de heidenen, is de genade te
beurt gevallen, dat wij deel hebben gekregen aan de onnaspeurlijke rijkdom van
Christus. Wij, nu ook Gods volk, mogen als gemeente, in de hemelse gewesten
de veelkleurige wijsheid Gods bekend maken, aan de machten en overheden. Hij
heeft ons, naar zijn eeuwige voornemen, in Christus Jezus, onze Here, van vóór
de grondlegging der wereld uitverkoren. Hij zond zijn Zoon uit liefde voor ons,
opdat een ieder die gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven in Hem heeft.
Ezechiël 11:19
Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste, en Ik zal het
hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven,
Opdat zij naar mijn inzettingen zullen wandelen en naarstig mijn verordeningen
onderhouden; zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn. Christus
heeft Zich voor ons gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en
voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken. Doen wat God
zegt, maakt dat wij Hem verheffen tot onze God, Hem komt toe alle eer en lof.
Psalm 117:1
Looft de HERE, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën;
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Psalm 60:6-7a
Gij hebt hun die U vrezen, een banier gegeven, om zich bijeen te scharen
vanwege de boogschutters, opdat uw geliefden ten strijde toegerust zijn.
De Here is onze banier, schuilen wij bij Hem, dan leert Hij hoe wij strijden
moeten. Hem vrezen, staat tegenover vrees voor mensen, die ons altijd in een
strik willen vangen, als wij Hem vertrouwen, zijn wij onaantastbaar. Hij biedt
ons hulp tegen de tegenstander, want mensenhulp is ijdel. Met God zullen wij
kloeke daden doen, want Hij zelf zal onze tegenstanders vertreden. Als God vóór
ons is, wie zal tegen ons zijn, Hij geeft ons de wapenen van het licht, om te
strijden op Gods manier. Zijn banier is liefde, hebben wij lief, dan is haat een
overwonnen vijand en heeft de boze geen vat op ons. Ten opzichte van het
gevecht in de hemelse gewesten, is haat een wapen, haat tegen zonde en haat
tegen de tegenstander, zodat niets verborgen blijft in het duister. Gods woord is
het zwaard van de Geest, een dodelijk wapen, van toegeruste strijders die in
dienst staan van hun geliefde Heer, om samen te strijden voor Gods Koninkrijk.
Spreuken 15:18
Een opvliegend mens verwekt twist,
maar een lankmoedige doet de strijd bedaren.
Des mensen verstand maakt hem lankmoedig, het is zijn eer een overtreding
voorbij te zien. Lankmoedigheid is een onderdeel van de vrucht van de Geest,
het brengt na veel oefenen, verstandig reageren op aantijging en boos opzet.
Leren om liefde in praktijk te brengen is leren om God te behagen door de
Geest, de verleiding om boos te reageren is een kwestie van heersen over zonde.
God heeft ons de macht gegeven om kinderen Gods te worden, in de praktijk
van elke dag, zal zelfbeheersing tevoorschijn komen als een door God gegeven
geschenk. Vredestichters zullen kinderen Gods genoemd worden, omdat de God
van alle vrede met hen is, de gezindheid van de Geest is leven en vrede in Jezus.
1 Tessalonicenzen 5:8
maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust
met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid;
Wij zijn met kracht bekleed door de heilige Geest, liefde is door God in onze
harten uitgestort door de heilige Geest. De vreze des Heren maakt dat wij deel
krijgen aan elke bewapening en hoop, om in de strijd des geloofs stand te
kunnen houden. Licht schijnt en duisternis kan niet blijven, in het licht wandelen
is wandelen door de Geest, daar kan geen wanklank bestaan, daar is enkel vrede.
Psalm 17:5
mijn treden hielden uw spoor, mijn schreden wankelden niet.
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Spreuken 12:19
Een waarachtige lip bestaat voor altijd,
maar een leugenachtige tong slechts voor een ogenblik.
Waarheid tegenover leugen, Gods woord is meer dan duidelijk, waar het hart vol
van is, loopt de mond van over. Woorden die gesproken zijn vanuit oprecht
handelen, zijn een indicatie van een leven dat rekening houdt met Gods woord.
Daar verbindt God Zich aan, en zal de waarheid toenemen door de heilige Geest,
Hij leidt ons naar de volle waarheid. Vermenigvuldiging vindt ook plaats als de
leugenachtigheid terrein wint, dan is verderf al toegeslagen en is men in de
modder beland. Een lang leven, een eeuwig leven, is hier en nu te onderkennen
aan wat je lippen spreken, in Gods rechtspraak en gericht is er nu al een zeker
weten aan welke kant je staat. Niets ontgaat onze God, Hij is zeer te vrezen,
reinheid en heiligheid spreken hun taal, leugenachtigheid evenzo, voor de
oplettende is er de mogelijkheid om zelf te beoordelen wat er wordt gesproken.
Matteüs 12:36-37
Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij
rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij
gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.
Want uit de overvloed des harten spreekt de mond, een goed mens brengt uit zijn
goede schat goede dingen voort, een slecht mens dingen uit zijn boze schat.
Geloven of niet geloven, Jezus aannemen als Verlosser, of verwerpen, Gods
waarheid aanvaarden of de leugen geloven, het heeft verstrekkende gevolgen.
Deel hebben aan de waarheid brengt Gods liefde aan het licht, blijft er ongeloof,
dan is het nog duister in een mensenhart, en dat is te merken aan woord en daad.
Spreuken 17:4
Een booswicht schenkt aandacht aan een bedriegelijke lip;
valsheid leent het oor aan de verderfelijke tong.
Vrienden in het kwaad, luisteren naar verkeerde raadgeving, geen besef van
zonde, en geen kennis van God. Hoe belangrijk is het lezen en begrijpen van
Gods woord, scheiding moet gemaakt worden tussen licht en duisternis.
Beslissen of iemand vriend of vijand is, maakt een mens mondig, volwassenheid
uit zich in het onderscheiden van goed en kwaad. Het oordeel is aan God, aan
ons is gegeven te beoordelen, zodat wij niet door het kwade verzocht worden,
God zal ons helpen mits wij het goede zoeken, Hij is getrouw aan zijn woord.
Efeziërs 4:25
Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste,
omdat wij leden zijn van elkander.
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Jesaja 33:17
Uw ogen zullen de Koning in zijn schoonheid aanschouwen;
zij zullen een wijd uitgestrekt land zien;
Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here
Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen [in het geloof] tot
deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods.
Een wijd en uitgestrekt land is ons ten deel gevallen, als erfgenamen van God en
medeërfgenamen van Christus, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te
delen in zijn verheerlijking. Als zijn bruidsgemeente mogen wij ons verheugen
in onze hoopvolle toekomst, nu al deelhebbend aan het Koninkrijk van God en
straks van aangezicht tot aangezicht de Koning aanschouwen die vol schoonheid
is. Hem leren kennen, deel hebben aan zijn schoonheid en heerlijkheid, is de
hoogste eer die een mens kan krijgen van God onze Vader. Onverdiende genade,
die wij mogen omzetten in rechtvaardige daden, tot eer en glorie van onze God.
Psalm 45:12
laat de koning uw schoonheid begeren,
want hij is uw heer; buig u dus voor hem neder.
God heeft toebedeeld aan gelovigen om te gaan lijken op zijn Zoon, de
schoonheid, de liefelijkheid die over zijn lippen is uitgegoten, het strijden voor
de gerechtigheid. De gemeente is de bruid, die bij Hem past, die vol is van de
Geest en te allen tijde achter Hem gaat staan. Voor Hem buigen, is doen wat Hij
zegt, zijn belang staat boven alles, niet wat wij willen, maar zijn wil doen is
waar Hij ons voor heeft geroepen. Hem dienen in alles, maakt dat de Vader ons
kan eren, Jezus volgen is zijn, waar Hij is, waar Hij is, zal ook zijn dienaar zijn.
Efeziërs 5:24
Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus,
zo ook de vrouw aan haar man, in alles.
Gods orde is om na te volgen, onderdanig als aan de Here is het geheimenis voor
de vrouw, onderdanig aan Christus maakt een gemeente die Christus als hoofd
eert. Christus heeft zijn gemeente liefgehad en Zich voor haar overgegeven, om
haar te heiligen, reinigende door het waterbad met het woord. En zelf zo de
gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zuiver, zó dat zij heilig is en onbesmet.
Openbaring 19:7-8
Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de
bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt;
en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden,
want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.
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Psalm 57:2
Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want bij U schuilt mijn ziel;
ja, in de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen, totdat het onheil voorbij is.
Geloofsvertrouwen blijkt in moeilijke omstandigheden te werken of niet, van
nature hebben wij de neiging om bang te worden, of ons af te keren van God.
Ons vlees is zonder de heilige Geest een domme raadgever, gaan wij in op ons
gevoel, dan zitten wij binnen de kortste keren in de put. Zelfmedelijden steekt de
kop op en het licht wordt niet ontwaard, integendeel, het wordt donker om ons
heen. Geen wonder dat Gods woord zegt dat het aardse gescheiden moet worden
van het hemelse, het geestelijke duldt geen vermenging met het vlees. Want het
woord Gods is levend en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt
door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest. De keuze is aan ons, niet op
het gevoel afgaan, maar zien op Jezus, vertrouwend rusten in zijn omarming, het
brengt Gods woord tot leven, in plaats van angst komt er lofprijs en aanbidding.
Handelingen 16:25
Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof,
en de gevangenen luisterden naar hen.
In de gevangenis geworpen worden, in de binnenste kerker, van kleren ontdaan,
met de roede geslagen, hun voeten in een blok. Er is liegende allerlei kwaad
over hun gesproken, terwille van de naam van Jezus, zij verblijden en verheugen
zich, want hun loon is groot in de hemelen. Als gevolg van hun bidden en
lofprijzing komt er een aardbeving, de deuren gaan open en de boeien raken los.
Tot schrik van de gevangenbewaarder, die gered door Paulus en Silas, vraagt
naar behoudenis, zij vertellen hem dat met de woorden: Stel uw vertrouwen op
de Here Jezus en gij zult behouden worden. Hij neemt het woord van God aan
en laat zichzelf en de zijnen terstond dopen, er wordt een feestmaal bereid in
zijn huis, de vreugde was groot, allen werden gered in zijn huis, glorie aan God.
Psalm 31:23
Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben verbannen uit uw oog – hebt Gij
voorwaar mijn luide smekingen gehoord, toen ik tot U riep om hulp.
Wij zijn als Gods kinderen bevoorrecht, als wij luide roepen tot Hem, antwoordt
Hij ons van zijn heilige berg. Welke overleggingen er ook mogen zijn in ons
binnenste, Hij is meerder, Hij is hoger, Hij doet boven bidden en denken. Gods
macht zal gezien worden in onze zwakheid, Hij sterkt ons door zijn kracht, Hij
laat geen bidder staan, machtig in de naam van Jezus mogen wij komen tot Hem.
Psalm 120:1
In mijn angst heb ik tot de HERE geroepen en Hij heeft mij geantwoord.
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Joël 2:13
Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de HERE, uw God. Want
genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid,
berouw hebbende over het onheil.
In een woestijnperiode met veel onheil, is men geneigd om te denken dat God er
niet meer is om voor zijn volk te zorgen. Velen hebben zo`n tijd aan zichzelf te
danken, door geen rekening te houden met Gods geboden en wil. Stille tijd
wordt niet gehouden, het woord wordt niet gelezen en de relatie met Christus
Jezus wordt niet onderhouden. De droogte komt binnengestapt, en alles wordt
zwaar en niet te tillen, zonder kracht van God is het leven zonder uitzicht. Gods
trouw is niet te beschrijven, Hij zoekt het verlorene op en vraagt om bekering
van verkeerde wegen, Hij kan niet ontrouw zijn aan zijn verbond, Zichzelf
verloochenen kan Hij niet. Is er bekering, dan is er onmiddellijk herstel en komt
er honger en dorst naar Gods woord, dan is zijn zegen een verkwikkend heil.
Jona 3:10
Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg,
berouwde het God over het kwaad dat Hij gedreigd had hun te zullen aandoen,
en Hij deed het niet.
De boosheid van de stad Nineve was opgestegen voor Gods aangezicht en Hij
stuurde een onwillige Jona als zijn afgezant. De mannen van Nineve geloofden
God, na de prediking van Jona, dat Hij na veertig dagen de stad ondersteboven
zou keren. Zij riepen een vasten uit en bekleedden zich, van groot tot klein, met
rouwgewaden, mens en dier mochten geen water drinken. Een ieder moest met
kracht tot God roepen en zich bekeren van hun boze weg en van het onrecht dat
aan hun handen kleefde. In de hoop dat God zijn brandende toorn zou laten
varen, Zich omkeren en berouw krijgen, zodat zij niet te gronde zouden gaan.
Gods genade en barmhartigheid, zijn lankmoedigheid en goedertierenheid laat
Hij merken als antwoord op hun roepen, Hij laat zijn brandende toorn varen.
Johannes 3:36
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon
ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u
gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn
boosheden. Het is dezelfde liefdevolle Vader die niet wil dat mensen verloren
gaan, doch dat allen tot bekering komen, om voor eeuwig te zijn waar Hij is.
Openbaring 3:19
Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.
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Efeziërs 5:1-2
Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde,
zoals Christus u ook heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven
als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.
Het navolgen van God is een eigen verantwoording, volg je Hem na, is liefde
een eerste vereiste, handel en wandel is dan tot getuigenis als geliefd kind.
Beelddrager zijn van Christus Jezus, is lijken op onze hemelse Vader, Christus is
immers de afdruk van zijn wezen en de afstraling zijner heerlijkheid. God
behandelt ons als zonen, en vraagt van ons om op te letten wat de Geest tot ons
zegt. Geen verandering zal plaats vinden indien wij onszelf niet zien als
leerlingen van de Allerhoogste, Hij kastijdt en tuchtigt iedere zoon die Hij
aanneemt. Als wij ons aan Hem onderwerpen, geeft Hij zijn heiligheid, dan is
tucht ons tot leven, en is navolgen een vanzelfsprekende wandel in de liefde.
2 Korintiërs 2:14
Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren
en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt,
Geestelijke offers zijn gebaseerd op totale overgave, als wij onze lichamen
stellen tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer, is dat onze redelijke
eredienst. Alles is daarin besloten, Hem dienen, Hem gehoorzamen, Hem
vereren en aanbidden, en bovenal Hem liefhebben. Wij zijn voor God een geur
van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; voor
dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. De reuk
van Christus is een heerlijke geur, vol van heerlijkheid en liefde, vol van
heiligheid en liefelijkheid, vol van genade en barmhartigheid, vol van God.
Psalm 45:8-9a
Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft,
o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen;
mirre, aloë en kassia zijn al uw klederen;
Hij is de heilige, gezalfde Heer, liefelijkheid is over zijn lippen uitgegoten, Hij is
de gezegende, geliefde Zoon van God, en Hij heeft ons lief als zijn bruid. De
heilige Geest is ons gegeven om de Vader recht te kennen, kennen wij de Zoon,
dan kennen wij de Vader. Het is onze Vader die ons alles in Christus schenkt, Hij
is vóór ons en met ons, Hij heeft ons zijn Geest gegeven om te verstaan en te
doen. Wat een voorrecht en wat een eer, door de liefde van Christus zijn wij
meer dan overwinnaar, niemand kan ons roven uit zijn hand, aan Hem de eer.
Johannes 1:29b
Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.
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Titus 3:10-11
Een mens, die scheuring maakt, moet gij, na hem een en andermaal
terechtgewezen te hebben, afwijzen; gij weet immers, dat zo iemand
het spoor geheel bijster is, en dat hij zondigt, terwijl hij zichzelf veroordeelt.
Wanneer maakt iemand scheuring, en wanneer moet er dan een terechtwijzing
plaats vinden, en als er niet geluisterd wordt, hoe vindt afwijzing plaats. De
oorzaak is niet moeilijk, iemand die vanuit eigen belang, vanuit zijn vlees, de
baas wil zijn, zal vanuit de vijandschap van het vlees, altijd uit zijn op veten,
tweedracht en partijschappen. Mensen die zonder de heilige Geest aan het werk
zijn, veroorzaken veel leed, als er onderscheiding is in een gemeente, zal de
leiding in moeten grijpen. Als men tot erkentenis van waarheid komt, is er veel
gewonnen, gebeurt dat niet, zal afwijzing de volgende stap zijn. Laat men
iemand begaan, grijpt men niet in, dan zal bederf toeslaan, en zullen velen
besmet worden. In Christus zijn wij vrijgekochten des Heren, die vrijheid is
kostbaar en mag niet door verkeerde invloeden geroofd worden, waken en
bidden, moed hebben om in te grijpen, is wat Christus Jezus van ons vraagt.
1 Korintiërs 1:10
Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus:
weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn;
weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.
Een jonge gemeente met pasbekeerden, die nog melk van node hebben, zijn als
kleine kinderen aan het ruziën geslagen, ongeestelijk gedrag en kenmerkend
vleselijk. Er is nijd en twist, veranderingen hebben nog niet plaats gevonden,
gezien hun gedrag. Het zicht op onze Here Jezus is duidelijk vertroebeld, het
kruis wordt niet geëerd, en een ieder heeft zijn eigen leus, die erop gericht is om
meer aanzien te hebben, in de persoon waar zij zogenaamd bij horen. Vrede
stichten is precies het tegenovergestelde, dan is er begrip gekomen dat elke twist
af doet aan de eenheid in Christus, één zijn wordt dan het doel om na te streven.
Filippenzen 2:2-3a
maakt (dan) mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in
liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag;
Gods woord roept ons op om door de Geest het spoor te houden, daarin is leven
en vrede te vinden, als wij ons door de Geest laten leiden, worden alle werken
van het vlees afgelegd. Een ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen geestelijke
groei, als een ieder verlangt om op te wassen in Christus, zijn wij één in Hem.
Spreuken 17:19a
Wie twist liefheeft, heeft overtreding lief;
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Johannes 3:34
Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods,
want Hij geeft de Geest niet met mate.
De woorden Gods spreken kan alleen vanuit de heilige Geest, Johannes de doper
was vanaf de moederschoot vervuld met Gods Geest, en sprak zelf als
gezondene van God. Zijn getuigenis over wie Jezus was, spreekt boekdelen, Hij
verblijdt zich als vriend over de stem van de bruidegom, die de bruid heeft
gekregen. Hij weet, zijn tijd zit er bijna op, Jezus moet wassen, hij moet minder
worden, zijn blijdschap is vervuld. Hij vertelt waar Jezus vandaan komt, die uit
de hemel komt, is boven allen, wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij.
Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is, wie in de
Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal
het leven niet zien, behoudenis is alleen in de heerlijke naam van Christus Jezus.
Galaten 6:8
Want wie op de (akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten,
maar wie op de (akker van) de Geest zaait,
zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.
Geen ontkomen aan voor een kind van God, tweedeling ontstaat door het woord,
het is of vlees of geest, de gezindheid van het vlees is de dood, de gezindheid
van de Geest is leven en vrede. Het woord van God zal altijd deze scheiding
brengen, door het scherpe tweesnijdend zwaard, het is aan ons om Gods woord
te lezen en in praktijk te brengen. De bron van levend water is ons rijkelijk ter
beschikking gesteld, wij mogen daaruit putten tot verzadiging toe, zonder de
Geest zou dit onmogelijk zijn. Wie in Jezus gelooft, gelijk de Schrift zegt,
stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, door de Geest.
Romeinen 14:18
Want wie door deze Geest een dienstknecht is van Christus,
is welgevallig bij God, en in achting bij de mensen.
God behagen, kan alleen door de Geest, vlees kan God niet behagen, want de
gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God, het lijkt van nature op de
tegenstander en is niet van plan om eigen heerschappij op te geven. Willen wij
Christus dienen, dan moet er een intens verlangen komen naar leiding van de
Geest. Zalving wordt ons gegeven, als wij luisteren en doen, wat de Geest tot de
gemeente zegt, dan leert de zalving ons om een dienstknecht te zijn tot Gods eer.
Johannes 14:26
maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam,
die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.
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Openbaring 1:17b-18
Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende,
en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden,
en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.
De dood is teniet gedaan, Jezus is opgestaan, Jezus, de leeuw van Juda overwon
de dood. Hij is het begin en het einde voor elk mens die gelooft, Hij heeft door
zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, onttroond, en heeft
allen bevrijd, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot
slavernij gedoemd waren. Wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de
engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade
Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond. Het
voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot
heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou
volmaken, Jezus, is de Rechtvaardige, die leeft, om velen rechtvaardig te maken.
1 Johannes 3:8b
Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard,
opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.
Kinderkens, laat niemand u misleiden, wie de rechtvaardigheid doet, is
rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; wie de zonde doet is uit de duivel, want
de duivel zondigt van den beginne. Hieraan zijn de kinderen Gods en de
kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet
uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft. Wie niet liefheeft, blijft in
de dood, wie zijn broeder haat, is een mensenmoorder en gij weet, dat geen
mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft. In Jezus is liefde voor Hem
en voor elkaar een eerste vereiste, in nauwe verbintenis met Hem, kan haat geen
vat krijgen op een kind van God, de wedergeboorte is dan zichtbaar in uitingen.
Johannes 15:9-10
Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad;
blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde
blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.
Ik wens te zijn als Jezus is geen vrome wens, het is voor ons weggelegd, te
worden zoals Hij is. In zijn liefde blijven is de garantie voor een leven vol van
zijn heerlijkheid, Gods liefde in ons, stelt ons in staat om zijn geboden te doen.
Geen macht of kracht kan daar tegen op, in Jezus is elk gebod tot leven gegeven.
Psalm 119:160
Heel uw woord is de waarheid,
al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig.
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Efeziërs 4:7
Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven,
naar de mate, waarin Christus haar schenkt.
De genade van verlossing is voor een ieder hetzelfde, de genade om God te
dienen is verschillend, de één heeft talent om een leider te zijn en weer een
ander om te helpen. Alles begint bij de roeping Gods, is er zachtmoedigheid en
nederigheid, dan is de wandel waardig en verdraagzaamheid staat hoog in het
vaandel. De bedieningen zijn verschillend, en hebben als doel de heiligen toe te
rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, de gemeente.
Met als doel, dat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de
Zoon Gods zullen bereiken, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der
volheid van Christus. Dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde
in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus, die de genade schenkt.
1 Korintiërs 3:10
Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester
het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt.
Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt.
Jezus Christus is het fundament voor elk bouwwerk, als de Here het huis niet
bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan. Bouwt iemand op dit
fundament, dan zal ieders werk aan het licht komen, indien het werk, dat hij
erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands
werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als
door vuur heen. Het vuur der beproeving brengt goud, zilver en kostbaar
gesteente voort, dan is het bouwwerk niet stuk te krijgen. Wordt er gebouwd met
hout, hooi of stro, dan is het aardse leven nog volop aanwezig, en kan men het
hemelse nog niet verstaan. Laat niemand zichzelf misleiden, indien iemand
onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.
1 Petrus 5:10
Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft
tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden,
volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.
Christus volgen als dienstknecht brengt ons waar Hij is, als wij Hem dienen, zal
de Vader ons eren. Het is een eer om zijn kind te zijn, het is een eer om op Gods
akker te werken, Hij bevestigt zijn roeping, door kracht te verlenen aan de inzet
van zijn dienstknechten, God is het die de wasdom geeft, aan Hem alleen de eer.
1Petrus 4:10a
Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft,
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Spreuken 4:7-8
Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid en verwerf inzicht
bij al wat gij bezit. Houd haar hoog, dan zal zij u verheffen,
zij zal u tot eer brengen, wanneer gij haar zult omhelzen.
Onderwijs en tucht brengt goede leer, opmerkzaam luisteren brengt inzicht,
Gods woorden vasthouden in je hart, is zijn woord bewaren, dat tot leven strekt.
Vergeet niet en wijk niet af van zijn woord, verlaat haar niet, dan zal zij u
bewaren, heb haar lief, dan zal zij u behoeden. Zij zal een liefelijke krans om uw
hoofd leggen, een sierlijke kroon zal zij u schenken, horen naar Gods woord is
onderricht in de weg der wijsheid. De rechte weg wordt bewandeld, de schreden
worden niet belemmerd, wanneer gij loopt, zult gij niet struikelen, houd vast aan
de tucht, laat haar niet los, bewaar haar, want zij is uw leven, omhels en heb lief.
Psalm 119:100-101
Ik heb meer inzicht dan de ouden, want ik bewaar uw bevelen.
Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden, opdat ik uw woord onderhoude.
Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de
weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet zijn
welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als
een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks
loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt. Beloften te over, het een doen,
het andere laten, deel hebben aan Gods wijsheid betekent in de praktijk keuzes
maken. Voert Gods woord de boventoon, dan is niet meedoen met de wereld een
eerste vereiste, het inzicht van Gods woord zal toenemen indien er meerdere
keren naar gehandeld is. God bevestigt en stelt gerust, dit is de weg, wandelt
daarop, het is een leerschool die geen mens kan geven, Hij onderwijst deze weg.
Spreuken 9:8-9
Bestraf de spotter niet, opdat hij u niet hate, bestraf de wijze,
dan zal hij u liefhebben, geef aan de wijze, en hij zal nog wijzer worden,
onderwijs de rechtvaardige, en hij zal aan inzicht winnen.
Christus Jezus is de wijsheid Gods en de kracht Gods, in Hem zijn wij
gerechtvaardigd, in Hem hebben wij deel aan Gods woord. Hoezeer hebben wij
de heilige Geest nodig, de Geest van wijsheid en openbaring, om God recht te
kennen. Gewilligheid is een kenmerk van een hart dat volkomen toegewijd is
om Gods woord te verstaan en te doen. God liefhebben en zijn woord bewaren,
is leidraad voor wijsheid en inzicht, het toenemen daarvan brengt grote winst.
Spreuken 8:14
Mijner zijn raad en overleg, ik ben het inzicht; mijner is de kracht.
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2 Tessalonicenzen 3:5
De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus.
Afhankelijk zijn met grote blijdschap, is voor degene weggelegd die Hem
hebben leren kennen, dan is er een weten dat elk verstand te boven gaat. Het is
God de Vader die harten bewerkt, Hij bewerkt het willen en het werken in ons,
door zijn machtige hand. Het ondergaan van zijn besturing, brengt ons in zijn
nabijheid, het is aan ons om aan onze behoudenis te werken met vreze en beven.
Als ons hart zich neigt tot zijn liefde, dan is ons geestelijk oor open om te
luisteren naar zijn liefdevolle raad en wijsheid, die ons blijvend in de volharding
van Christus brengt. Als wij onze aandacht op Hem vestigen, die zulk een
tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, dan zullen wij niet
door matheid van ziel verslappen. Integendeel, God laat alle dingen medewerken
ten goede voor hen, die Hem liefhebben, die liefde is onontbeerlijk voor ons.
Kolossenzen 1:11-12a
Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid
tot alle volharding en geduld, en dankt gij met blijdschap de Vader,
God heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het
Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de
vergeving der zonden. Wij mogen bidden om te vragen, om met de rechte kennis
van zijn wil vervuld te worden, en om alle wijsheid en geestelijk inzicht. Om de
Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te
dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. God heeft ons toebereid
voor het erfdeel der heiligen in het licht, Christus is de hoop der heerlijkheid, in
Hem zijn wij medeërfgenamen van God, kinderen Gods die Hem zullen vereren.
Hebreeën 10:35-36
Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft
te wachten. Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende,
te verkrijgen hetgeen beloofd is.
Volharden tot het einde brengt behoudenis, opgeven en verslappen brengt bederf
en achteruitgaan. God is de gever van alle dingen, Hij heeft ons zijn Zoon
gegeven, Hij heeft ons zijn Geest gegeven, wij hebben zijn woord gekregen.
Zoveel genadegaven om mee te werken in zijn Koninkrijk, onze handen zijn
gevuld met alle mogelijkheden om te kunnen dienen en volharden. Liefde die
aan het kruis bewezen is, kan alleen met liefde beantwoord worden, liefde voor
Hem, onze Here en God, Hij is alles waard, niets kan ons roven uit zijn hand.
Matteüs 24:13
Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
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1 Petrus 5:5
Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten.
Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God
wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.
Onderwerpen is jezelf onder gezag van God stellen, vrijwillig vanuit een zeker
weten dat in Gods orde een oudste in dienst van God staat. Onderwerpen aan
een mens die niet vanuit Gods woord handelt, heeft als resultaat dat er een
verkeerde verhouding ontstaat, waarin de ene mens over de ander gaat heersen.
Een gezalfde van God is te herkennen aan zachtmoedigheid en nederigheid,
geen vooroordeel hebbend en het voor een ieder op te nemen die om hulp
vraagt. Een oudste moet vooral een goed voorbeeld zijn en voorgaan in het
geloof, hijzelf neemt de verantwoording op zich om de gemeente te leiden en
erover te waken. Het is een voorrecht om Jezus als hoofd van de gemeente te
dienen, Hij is immers degene die de bedieningen geeft om op te bouwen, Hij
waakt over de gemeente, samen met zijn dienstknechten die Hem gehoorzamen.
Handelingen 20:28
Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de heilige Geest
u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden,
die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft.
Hoe kostbaar is een gemeente voor God, het is zijn eigendom, het is zijn volk,
de prijs is onnoemelijk hoog geweest, Jezus is voor onze zonden gestorven. De
liefde van Jezus is daarmee eens en voor altijd vastgesteld, Hij wist welke
vreugde Hem bereid zou worden, in al zijn nakomelingen. Hoe belangrijk is het
dat dit kostbare niet door valse leraars of valse profeten teniet gedaan wordt. Zij
zullen de Heerser die hen gekocht heeft verloochenen en zodoende bederf over
zichzelf en anderen brengen. Grimmige wolven die de kudde niet zullen sparen,
mannen die verkeerde dingen spreken, zij moeten te allen tijde de mond
gesnoerd worden, zodat Gods gerechtigheid alleen het voor het zeggen heeft.
1 Timoteüs 3:1
Dit is een betrouwbaar woord: indien iemand staat naar het opzienersambt,
dan begeert hij een voortreffelijke taak.
Hij moet aan allerlei voorschriften voldoen, hij moet en bij de gemeente en die
daarbuiten gunstig bekend staan. Vol van de Geest en geroepen voor deze taak,
maakt dat Gods zegen zal zijn op deze bediening. Genade is het uitgangspunt en
een diep weten dat verantwoording roept om dicht bij Jezus te blijven in alles.
Titus 1:7a
Want een opziener moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis Gods
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Romeinen 13:10
De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.
Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander
liefheeft, heeft de wet vervuld. Want alle geboden worden samengevat in dit
woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Jezus heeft de wet vervuld, in
Hem is het mogelijk om in Gods liefde van elkander te houden. Liefhebben is
geen zoet praatje, het is niet het ophemelen van de ander, want dat heeft als
tegenbeeld, dat de ander wel kelderen moet. Liefhebben op Gods manier is door
de Geest mogelijk, dan is vergeving de basis van alles, in het volle bewustzijn,
dat aan zijn kinderen volkomen vergeving geschonken is. Genade die begrepen
wordt, nodigt uit om het kwade niet toe te rekenen, met als gevolg dat de liefde
voor God in praktijk wordt gebracht. Hebben wij elkaar lief, dan hebben wij
Hem lief, die alles voor ons aan het kruis heeft overgehad. Is kwalijk nemen
toch gebeurd, dan is daar een onmiddellijk gevolg, onze hemelse Vader kan onze
overtredingen niet vergeven, indien wij de ander niet van harte vergeven.
Spreuken 16:6
Door liefde en trouw wordt de ongerechtigheid verzoend,
door de vreze des HEREN wijkt men van het kwaad.
God vrezen heeft voor velen een klank van angst of bang zijn, met als gevolg dat
zij Hem niet leren kennen zoals Hij is. Hij is zeer te vrezen, maar vol van liefde,
Hij heeft ons in Jezus lief, vanaf de grondlegging der wereld, Hij noemt ons zijn
kinderen. Als wij Hem vrezen, doen wij wat Hij van ons verwacht, dan zal Hij
dat laten merken, want Hij is een God van dichtbij. Onze inzet om in Gods
liefde te blijven heeft als heerlijke beloning dat de vrucht van de Geest zichtbaar
wordt. Liefde, blijdschap en vrede zijn steeds ons deel en bevestigen dat wij de
goede weg bewandelen. Wijken van het kwaad, is alleen mogelijk als het inzicht
van goed en kwaad geleerd is, het leren gaat met vallen en opstaan, en soms is er
kastijding en tucht nodig om iets aan ons verstand te krijgen, Hij heeft ons lief.
Johannes 15:10
Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven,
gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.
Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap
vervuld worde. Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb
liefgehad. Is er een gebod, dan is er ook beloning en een vermogen om het uit te
voeren, blijven in Gods liefde, geeft een machtig getuigenis die eeuwig blijft.
Psalm 97:10a
Gij, die de HERE liefhebt, haat het kwade;
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1 Petrus 2:5
en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een
geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen
van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.
Komen tot Jezus, is komen tot de levende steen, door mensen wel verworpen,
maar bij God uitverkoren en kostbaar. Hij is de uitverkoren en kostbare
hoeksteen, en wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.
Deel hebben aan Jezus, is deel hebben aan het leven Gods, levende stenen, die
geschikt zijn om te bouwen aan een geestelijk huis. Een heilig priesterschap
vormen in dat huis is een opdracht van God, waarin een koninklijk priesterschap
ons roept om geestelijke offers te brengen. Je lichaam stellen tot een levend,
heilig en Gode welgevallig offer, is het begin van een redelijke eredienst, daarin
is het dienen en volkomen overgave aanbieden besloten. Het maakt ons tot een
heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen
van Hem, die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.
Psalm 51:19
De offeranden Gods zijn een verbroken geest;
een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.
Een besef van eigen zondigheid brengt een mens tot diepe verbrokenheid voor
het aangezicht van God, berouw is noodzakelijk om de zonde de rug toe te
keren. Immens weten, dat genade de enige uitkomst is voor herstel met God,
brengt een mens tot bidden en smeken om herstel en genezing. Droefheid naar
Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, God hoort en verhoort gebeden
die in grote nood worden geuit. God heeft behagen in offers naar de eis, Christus
heeft Zich voor ons overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een
welriekende geur. In Hem is alle vrijspreking en genade te vinden, door Hem
zijn wij in staat om vrijmoedig tot de troon der genade te gaan, opdat wij
barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen op Gods tijd.
Hebreeën 10:14
Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt,
die geheiligd worden.
In Jezus geheiligd zijn wij in staat om God te dienen en Hem door de Geest te
behagen, geen mens kan dit zonder het eerst te leren. Oneindig is Gods geduld
om zijn kinderen bekwaam te maken om dienaren van Hem te zijn, zodat zij in
het volkomen besef van afhankelijkheid, deel hebben aan het geestelijk huis.
Efeziërs 2:21a
In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel,
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Spreuken 29:6
In de overtreding van de boze ligt een valstrik,
maar de rechtvaardige zal jubelen en vrolijk zijn.
Wie een kuil graaft voor een ander, valt daar zelf in, oorzaak en gevolg is altijd
duidelijk in het woord van God, wat je zaait, zul je oogsten. Overtreding begaan
in boosheid, zal altijd zijn weerslag hebben op de persoon die dat doet. Voor een
kind van God is licht veranderd in duisternis, de zonde straft in hoge mate de
persoon zelf. Zonde staat altijd tussen God en mens in, wordt die zonde niet
beleden, en nagelaten, dan wordt de duisternis steeds groter in omvang. Men
spreekt dan over gevangen zijn in de strik des duivels, er is maar één manier om
daaruit te komen, door tot erkentenis van waarheid te komen. Het verschil is
groot, de rechtvaardige zal jubelen en vrolijk zijn voor het aangezicht van God,
omdat hij de naam van God vreest, schijnt de zon der gerechtigheid in zijn hart.
Psalm 141:9-10
Behoed mij voor de strik die zij mij spanden,
voor de vallen der bedrijvers van ongerechtigheid.
Laten de goddelozen in hun kuilen vallen, altegader, terwijl ik ontkom.
Here, stel een wacht voor mijn mond, waak over de deuren van mijn lippen; neig
mijn hart niet tot iets kwaads om in goddeloosheid boze daden te volvoeren met
mannen die bedrijvers van ongerechtigheid zijn, en laat mij van hun lekkernijen
niet eten. Slaat een rechtvaardige mij, het is liefde, kastijdt hij mij, het is olie
voor mijn hoofd, die mijn hoofd niet zal weigeren. Een totaal verlangen om
dicht bij God te blijven wordt hier geuit, er zijn verleidingen te over, want die
moeten er zijn, tot bloedens toe wordt hier weerstand geboden aan de zonde.
Zijn reactie op het slaan van een rechtvaardige, spreekt boekdelen, het wordt
gezien als noodzakelijk, de liefde voor zijn welzijn, is als olie op zijn hoofd.
Spreuken 27:9
Olie en reukwerk verheugen het hart,
en warme vriendschap, vanwege welgemeende raad.
Een onomwonden bestraffing is beter dan verborgen liefde; oprecht gemeend
zijn de wonden door een vriend geslagen, maar overvloedig zijn de kussen van
een vijand. Wie een ander vermaant, zal later meer dank oogsten dan wie vleit
met gladde tong. Onze reactie op bestraffing of vermaning is meestal boosheid,
en wordt zeer beslist niet gezien als vriendschap, denkt men erover na, dan is de
slotsom totaal anders, een liefde die eerst pijn doet, verandert dan in grote dank.
Johannes 15:13
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.
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Psalm 71:3
Wees mij tot een rots ter woning, waarheen ik bestendig kan gaan,
die Gij beschikt hebt tot mijn redding, want mijn rots en mijn vesting zijt Gij.
Het voorrecht om te kunnen schuilen, in welke situatie ook, is alleen weggelegd
voor zijn kinderen. God is de Rots der Ontkoming, de Rots van ons heil, wij
mogen verblijven in het huis des Heren, tot in lengte van dagen. Vol van
verwachting en vol van hoop, mogen wij rotsvast geloven, dat Hij niemand laat
staan, en niemand beschaamd zal maken, juist in moeilijke tijden. Hij heeft zijn
liefde en zijn trouw bekend gemaakt aan ons die in zijn Zoon geloven, wij
mogen en kunnen Hem leren kennen zoals Hij is. Het vuur der beproeving wordt
niemand bespaard, blijven wij dan verwachten dat uitredding nabij is, dan zetten
wij ons geloof in werking. Hij is er voor degenen die om hulp vragen, Hij is er
in alle omstandigheden, niets ontgaat Hem, Hij is de eeuwig betrouwbare Rots.
Deuteronomium 32:18
De Rots, die u verwekt heeft,
hebt gij veronachtzaamd en vergeten de God, die u heeft voortgebracht.
Hoe dikwijls lopen mensen hun eigen werken achterna, en vergeten dan van wie
ze zijn en van wie ze afhankelijk zijn. Verwekt, wedergeboren in het Koninkrijk
van God, houdt in dat de stem van God wordt verstaan. Wij zijn gekocht en
betaald door het dierbaar en kostbaar bloed van het Lam, Gods volk, Hem ten
eigendom. Hem niet alle eer geven, pronken met dat wat ontvangen is, maakt dat
er minachting ontstaat voor de Rots van alle heil. Als het te goed gaat in een
mensenleven, loopt men het gevaar in een verkeerde rijkdom verstrikt te raken.
Dan is het leed niet te overzien, en vele smarten zijn dan het gevolg, zonder hulp
en zonder Gods liefde, is men op weg naar de ondergang waarin geen redding is.
Jesaja 26:4
Vertrouwt op de HERE voor immer, want de HERE HERE is een eeuwige rots
Vaste rots van ons behoud, wie zou U niet verhogen, laten alle andere stemmen
zwijgen, U alleen bent God de Almachtige. Wie U verwachten zullen nooit
beschaamd uitkomen, er is geen rots buiten U, uw eeuwige armen zijn onder
ons, U bent de onwankelbare eeuwige God. U hebt nooit verlaten wie U ernstig
zoeken, U bent de enige waarachtige God, bij wie geen zweem van verandering
of ommekeer te vinden is. U zoekt aanbidders in geest en in waarheid, wij willen
U verhogen, U de glorie van uw naam geven, want U komt alle lofprijs toe. Uw
naam wil ik verhogen als de naam aller namen, Vader, Zoon en Geest, halleluja!
2 Samuël 22:47
De HERE leeft. Geprezen zij mijn Rots, en verhoogd zij de God mijns heils,
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Spreuken 29:11
De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop,
maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren.
De verstandige houdt zijn woorden in, de man van inzicht is bezonnen. Wijsheid
van God is te merken in de praktijk van elke dag, Gods woord staat vol van
heerlijke voorbeelden, die het waard zijn na te volgen. Heersen over zonde, is
heersen over boosheid, als verlosten des Heren, zijn wij daartoe in staat. Jezus
uitnodigen in je leven als Heer, is het begin van alles, reiniging en heiliging
maakt, dat wij in staat zijn om zonde te herkennen en daar samen met Hem, door
de Geest over te heersen. Het is onmogelijk zonder Christus Jezus, zonder
bekering heeft een mens geen macht over het kwade, alleen in Hem die alles
voor ons volbracht heeft, is het kunnen gegeven. Boosheid die in welke vorm
dan ook in je opkomt, heeft al geen schijn van kans, als het in het licht wordt
gebracht. Herkennen en niet willen toegeven, zijn de ingrediënten waarmee het
begin van wijsheid gestalte krijgt, toorn maakt dan plaats voor bezonnenheid.
Romeinen 6:6-7
dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het
lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven
der zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
Met Hem leven, houdt in dat wij met Hem gestorven zijn, medegekruisigd is
deel hebben aan zijn dood, en daarmee deel hebben aan zijn opstanding. Zo
moet het voor ons vaststaan, dat wij wèl dood zijn voor de zonde, maar levend
voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in
uw sterfelijk lichaam, zodat wij aan zijn begeerten zouden gehoorzamen, maar
ons ten dienste van God stellen, als mensen die dood zijn geweest, maar thans
leven. De zonde mag geen heerschappij over ons voeren, gehoorzaamheid aan
zonde, maakt je tot een slaaf der zonde, gehoorzaamheid aan God, maakt vrij.
Jakobus 1:22
En weest daders des woords en niet alleen hoorders:
dan zoudt gij uzelf misleiden.
Ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot
toorn; want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort.
Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt,
maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Maar God zij gedankt,
mogen wij leren Hem te dienen in gerechtigheid, tot heiliging en eeuwig leven.
2 Timoteüs 2:12a
Indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen;
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Psalm 44:21-22
Indien wij de naam van onze God hadden vergeten,
en onze handen uitgestrekt naar een vreemde god,
zou God dat niet uitvorsen? Hij toch kent de geheimen des harten.
Een psalm over verdrukking, met onbeantwoorde vragen, het niet kunnen
begrijpen waarom die verdrukking er is. Het vertrouwen in God wordt geuit, de
mogelijkheden samen met God zijn bekend, ook de gevolgen van afvalligheid
weet men. In zekere mate wordt God groot gemaakt, zijn machtige daden in de
geschiedenis van het volk worden beschreven, zij roemen in God, zij loven zijn
naam. De verdrukking wordt gezien als een onverdiende straf van God, vijanden
kunnen hun gang gaan, zij worden gerekend als slachtschapen, en om Gods wil,
worden zij de ganse dag gedood. In hun gedachten heeft God hen verstoten en
zijn aangezicht voor hen verborgen, in dit alles, blijven zij hopen op verlossing.
Romeinen 8:35
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of
benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
Een totaal andere benadering van het ondergaan van verdrukking, een zeker
weten dat God in zijn Zoon met ons is, als Hij vóór ons is, wie zal tegen ons
zijn. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen, God is het die rechtvaardigt, wie
zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die
ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. In alles zijn wij meer dan
overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad, er is niets of niemand, die ons
zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
Matteüs 13:20-21
De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij, die het woord hoort en het
terstond met blijdschap aanneemt; maar hij heeft geen wortel in zich,
doch is iemand van het ogenblik; wanneer echter verdrukking of vervolging
komt om der wille van het woord, komt hij terstond ten val.
Wij mogen roemen in de verdrukking, want de lichte last der verdrukking van
een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht
van heerlijkheid. Aanvaarding en ondergaan in zwakheid, ter wille van Christus,
brengt ons in zijn kracht en macht, Gods kracht openbaart zich eerst ten volle in
zwakheid. Geworteld en gegrond in de liefde van Christus, zullen wij met kracht
gesterkt worden, als kinderen Gods die in overgave God willen eren voor alles.
Johannes 16:33b
In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed,
Ik heb de wereld overwonnen.
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Spreuken 14:10
Het hart kent zijn eigen droefheid,
en in zijn vreugde kan een vreemde zich niet mengen.
De mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan. Hij, onze
Here, is de enige die ons kent en doorgrondt, er is niets voor Hem verborgen. Hij
toetst hart en nieren, alles ligt open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie
wij rekenschap hebben af te leggen. Ons binnenste is voor mensen verborgen,
geen mens kan voelen wat wij voelen, of weten wat voor gedachten er zijn. Aan
iemands gezicht kan men wel zien of er verdriet of vreugde is, maar dieper dan
dat, zal het niet gaan. Huilen om je zin te krijgen, heeft als doel om medelijden
op te wekken, vreugde over het verkeerde kan ook bedrieglijk zijn, kortom, het
is niet te vertrouwen. Hoezeer hebben wij de Geest der waarheid nodig, om te
leren niet naar het uiterlijk te kijken, niet wat onze ogen zien en onze oren horen
is de waarheid, maar kijken en luisteren met Hem samen, is de volle waarheid.
1 Korintiërs 2:11
Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen
geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.
Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart
is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Aan
óns heeft God het geopenbaard door de Geest, want de Geest doorzoekt alle
dingen, zelfs de diepten Gods. Het is een voorrecht om elkaar in Christus aan te
zien, daar is elke vorm van vooroordeel kansloos, in Hem zijn wij immers één.
Wijsheid en openbaring, is nodig elke dag weer, om God te leren kennen zoals
Hij werkelijk is, zonder de Geest is dat onmogelijk. Openbaring is ook nodig om
te zien wat in ons is, vaak weten wij zelf niet wat in de schuilhoeken van ons
hart verborgen is. Wanneer dat openbaar wordt, mag er geen ontkenning zijn,
maar veeleer een omarming, want God is aan het werk. Steeds reiner in Gods
heiliging, gaan wij dan verstaan, dat ons binnenste Hem toebehoort voor altijd.
1 Petrus 3:3-4
Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar,
het omhangen van goud of het dragen van gewaden,
maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi)
van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.
Zo anders dan gedacht wordt, dat wat verborgen is voor mensen, is voor onze
God kostbaar, de eenvoudige toewijding aan Christus is een sieraad voor God.
Psalm 26:2
Toets mij, HERE, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart.
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Spreuken 11:18
De goddeloze maakt winst die niet gedijt,
maar wie gerechtigheid zaait, heeft blijvend gewin.
Bedrieglijke winst is van korte duur, een mens die buiten God om voor zichzelf
leeft, heeft bij voorbaat niets wat blijvend is. Voor ieder mens is het aardse
bestaan van korte duur, je brengt niets mee bij je komst op de wereld, en je kunt
er niets uit medenemen. Gerechtigheid zaaien, is voor de mens die God liefheeft,
voor hem is er bij voortduring een geweten die door God is gegeven, waarin
gerechtigheid de drijfveer is. Gods gerechtigheid steelt niet, Gods gerechtigheid
is goed voor alle mensen, niemand uitgezonderd. Onrechtmatig gewin wordt
alleen nagestreefd door de mens die geen rekening houdt met Gods geboden.
Het blijvend gewin is een eeuwig gewin, daar waar God gediend wordt, heeft
werelds denken plaats gemaakt voor wandelen in het recht, door God gegeven.
2 Korintiërs 6:14
Vormt geen ongelijk span met ongelovigen,
want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid,
of welke gemeenschap heeft het licht met duisternis.
Gods woord in waarschuwing, heeft altijd als doel ons weg te houden van
ongerechtigheid, een uitnodiging om jezelf onbesmet van de wereld te bewaren.
Natuurlijk wordt hier niet gesproken over het samen werken in het algemeen,
dat is de gewoonste zaak van de wereld, hier wordt gesproken over het anders
zijn, omdat wij Christus hebben leren kennen. Doen zoals de wereld doet, met
eigen wetten en regels, is voor ons taboe, wij dienen een rechtvaardige Heer. De
overheid moet geëerd worden, er is geen overheid zonder God, geestelijk mag
alleen God geëerd worden, dan is Gods wet de enige grond van handelen.
Hosea 10:12
Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land. Dan is het tijd
om de HERE te vragen, totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen.
Gij hebt goddeloosheid geploegd, misdaad geoogst; de vrucht van leugen hebt
gij gegeten, omdat gij hebt vertrouwd op eigen weg, op uw vele helden. Zaaien
en oogsten, oorzaak en gevolg, voor ongelovigen is er een oogst vol verderf,
voor een kind van God is daar een heerlijke oogst vol van liefde. Het nieuwe
land ontginnen, om het zaaiklaar te maken, is aan ons, alle obstakels moeten
verwijderd worden, niets mag de oogst bederven. God zegent het werk onzer
handen, door de heerlijke regen van gerechtigheid te geven die vol liefde is.
Spreuken 8:18
Rijkdom en eer zijn bij mij, duurzaam goed en gerechtigheid.
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Hooglied 5:16
Zijn verhemelte is enkel zoetheid, en alles aan hem bekoorlijkheid.
Zó is mijn geliefde, zó is mijn vriend, dochters van Jeruzalem.
Een gesprek tussen de bruid en de dochters van Jeruzalem, de bruidegom wordt
beschreven zoals alleen een bruid dat kan doen. Vol van liefde, haar begeerte
gaat naar hem uit, zij beschrijft allerlei bekoorlijkheden van uiterlijk en
innerlijk. Voor haar is het duidelijk, van mijn geliefde ben ik, en van mij is mijn
geliefde. Haar verwachting is voor ons een heerlijk voorbeeld naar onze hemelse
Bruidegom, wij als zijn bruid, mogen naar Hem verlangen en Hem keer op keer
zoeken om dicht bij Hem te zijn. Ook wij kunnen beschrijven aan anderen, wie
onze Bruidegom is en hoe Hij zijn liefde aan ons laat merken. Ons verlangen
gaat naar Hem uit, liefelijkheid is over zijn lippen uitgegoten, woorden van
genade, die doen jubelen over zijn heil. Wij zijn van Jezus, en Jezus is van ons,
Jezus is mijn, op onze lippen is een liefelijke klank, als een lied vol van dank.
Johannes 15:14
Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.
Wij als gemeente zijn onderdanig aan Christus, Hij is het hoofd van zijn
gemeente, en Hij is het die zorg draagt voor ons. Doen wat Hij gebiedt is niet
moeilijk als er besef is van noodzaak, om te leren dat Hij het beste met ons
voorheeft. Niemand kan gehoorzaamheid leren zonder dat er moeite voor wordt
gedaan, zoeken en vinden is nodig om aan Hem te laten zien dat je oprecht bent.
Hem eren is doen wat Hij zegt, zijn woord is rijkelijk voorzien in aanwijzing en
vermaning en vol van uitnodiging om het goede te doen. Luisteren naar zijn
stem, is zitten aan zijn voeten, lerende en wetende dat daar onze ereplaats is.
Psalm 119:174
Naar uw heil verlang ik, o HERE, uw wet is mijn verlustiging.
Mijn lippen zullen overvloeien van lof, want Gij zult mij uw inzettingen leren.
Verlangen naar God is hongeren en dorsten naar Hem, Hij alleen kan een
mensenhart vervullen tot verzadiging toe. Hij alleen kan mijn beker over laten
vloeien in eindeloze dankbaarheid, want Hij heeft mij lief. Mijn hart zingt in
grote blijdschap over het toebedeelde, over alle wonderen en verhoringen, en
nog komt er geen einde aan Gods liefdesbetoon. Laten wij Hem de eer geven,
want zijn liefde houdt nooit op, zijn trouw is tot in eeuwigheid, Hij is onze God.
Efeziërs 3:17b-19a
Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen,
in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is,
en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat,
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Psalm 119:37
Wend mijn ogen af, zodat zij geen ijdele dingen zien,
maak mij levend door uw wegen.
Onderwijs mij, Here, de weg uwer inzettingen, dan zal ik die bewaren ten einde
toe, geef mij verstand, dan zal ik uw wet bewaren, en haar van ganser harte
onderhouden. Doe mij het pad uwer geboden betreden, want daarin heb ik lust,
neig mijn hart tot uw getuigenissen en niet tot winstbejag. Zalig de armen van
geest, want zij hebben hulp nodig bij hun geloof, hunner is het Koninkrijk der
hemelen. Getuigen dat geloven onmogelijk is zonder Gods liefdevolle gaven, is
getuigen van een leven vol verlangen naar Gods nabijheid. In reactie op reactie
is te zien dat gemeenschap plaats vindt, God geeft, wij reageren, op ons reageren
komt altijd Gods volgende onderwijzing. Wandelen door de Geest is niet
voldoen aan het begeren van het vlees, deze wandel brengt ons op het pad van
Gods geboden, onder leiding van Gods Geest, zijn wij in staat Gods wil te doen.
Spreuken 17:24
De verstandige heeft de wijsheid voor ogen,
maar de ogen van een dwaas dwalen tot het einde der aarde.
God kennen is verstand, God vrezen is het begin der wijsheid, de dwaas heeft
geen weet van God en leeft voor zichzelf. Rijk in Hem die ons liefheeft, of totale
armoede en leegte zonder Hem, gericht zijn op alle volheid Gods, of op ijdele
dingen, die de dood met zich meebrengen. Het verschil is voor een kind van God
groot, niets weegt op tegen de onnoemelijke rijkdom die in Christus te vinden is.
Jezelf liefhebben is een grote sta in de weg om Jezus te volgen, Hem meer
liefhebben dan jezelf betekent in de praktijk, geestelijke offers brengen. Hem
meer vertrouwen dan je eigen inzicht, maakt, dat Hij jouw paden recht maakt.
Inleveren is een offer met een heerlijke beloning, deel krijgen aan Gods wijsheid
maakt rijk, de opbrengst en de winst is beter dan zilver of goud, het is blijvend.
Psalm 121:1-2
Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren, zie,
de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt, de Here is uw Bewaarder, de Here
is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, noch de
maan des nachts, de Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel
bewaren, de Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren, voor nu en voor altijd.
Spreuken 3:35
De wijzen beërven eer, maar de dwazen laden schande op zich.
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Psalm 105:4
Vraagt naar de HERE en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.
Beroemt u in zijn heilige naam; het hart van wie de Here zoeken, verheuge zich.
Vragen en zoeken, zijn naam verhogen, voor zijn aangezicht is dan de heerlijke
vreugde die alleen bij onze God te vinden is. Vragen naar zijn sterkte, is Hem
elk ogenblik verwachten, wie Hem verwachten putten nieuwe kracht, die zich
elke dag vermeerdert. Zijn wonderen komen in alle eenvoud, Hij laat zijn macht
zien aan zijn kinderen, omdat zij hun vertrouwen op Hem hebben gesteld. Gods
grote daden mogen wij bezingen, en Hem daarmee groot maken, bij voortduring
beseffende, de machtige uitreddingen die Hij geeft door zijn sterke arm. Wie kan
Hem evenaren, wie is aan Hem gelijk, wie kan Hem tegenhouden in zijn
besturing, wie is opgewassen tegen zijn oordelen, als Hij spreekt wordt elkeen
bestraft. Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad, als
mensen zijn volk verdrukken, komen ze aan zijn oogappel, Hij staat dat niet toe.
Psalm 16:8
Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.
Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in
veiligheid wonen. God overkleedt ons met een hemelse woning, niet met handen
gemaakt, een eeuwig huis. Als wij ernaar haken, zullen wij met onze woonstede
overkleed worden, want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard,
omdat wij niet ontkleed doch overkleed willen worden. Naakt bevonden worden,
wil geen kind van God, het sterfelijke moet door het leven Gods verslonden
worden. Onwankelbaar en vast zal ons geloof dan zijn, dwars door alles heen zal
de sterkte van Gods macht ons dragen, omdat wij Hem bestendig verwachten.
Psalm 40:17
Laten in U jubelen en zich verheugen allen die U zoeken;
laten wie uw heil liefhebben, bestendig zeggen: De HERE is groot!
Hem liefhebben met heel je hart en ziel, is Gods gebod, die zonder Hem te
kennen onmogelijk uit te voeren is. Christus Jezus aannemen als persoonlijke
Verlosser is het begin van alles, Hij brengt ons bij de Vader die een en al liefde
is. Hem leren kennen is het hoogste doel, de Vader aanbidden in waarheid en in
geest is het gevolg van Hem leren kennen, vol ontzag brengen wij Hem alle eer!
Psalm 27:4
Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven
in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid
des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.
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Matteüs 3:15a
Jezus echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden,
want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen.
De reactie van Johannes de doper is zo begrijpelijk, hij weet wie Jezus is, hij
heeft gezien en getuigd, deze is de Zoon van God. Hij is het Lam Gods, dat de
zonde der wereld wegneemt, Johannes tracht Jezus tegen te houden, als Hij komt
om Zich te laten dopen. Alle gerechtigheid moet worden vervuld, Gods wil doen
is voor beiden van kracht, het is noodzakelijk, want daarna begint Gods plan
Zich te ontvouwen in de zending van zijn Zoon. Jezus is ons in alles voorgegaan
en deze gebeurtenis was tot eer van zijn Vader, Hij beantwoordde deze daad van
gerechtigheid. Terstond openden de hemelen zich, en Johannes zag de Geest
Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de
hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.
Kolossenzen 2:11-12a
In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is,
besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes,
in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de doop.
In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die
Hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door
uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem,
toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te
wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat
heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de overheden en
machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.
Galaten 3:26-27
Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.
Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.
Wij moeten weten, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood
gedoopt zijn. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn
dood, zullen wij het ook zijn aan zijn opstanding. Gods gerechtigheid wordt
volkomen indien wij deel krijgen aan Christus Jezus, Hij was gehoorzaam in
alles. Het is een besluit van elk mens persoonlijk om in gehoorzaamheid gehoor
te geven aan de uitnodiging om in de waterdoop begraven te worden. Het besluit
wordt meestal zwaar aangevallen, waaruit de conclusie getrokken kan worden
hoe belangrijk deze stap is, Gods welbehagen zal altijd in blijdschap te zien zijn.
Matteüs 3:8
Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt;
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Psalm 28:7
De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik
werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.
Gelovig roepen om hulp, luid smeken, weten dat God hoort en verhoort, is God
zeer welgevallig. Geloven is vertrouwen, vertrouwen wordt geleerd in de loop
der tijd, het is ondervinding en uitproberen die dit vertrouwen laat groeien. Zoals
in elke relatie is dat naar God toe niet anders, Gods woord is vol van Hem die
doet wat Hij zegt, en dat is heerlijk om te lezen. Zodra het persoonlijk wordt, is
het lastiger, dan komt het erop aan, is Hij jouw hulp, of grijp je zelf in zonder te
roepen en verwachten. Hem betrekken in alles is net zo noodzakelijk als
ademen, dit uit zich in een bewust zijn van zijn aanwezigheid, Hij woont door
zijn Geest in ons, zijn woord is in ons hart en mond. Hij bevestigt dat woord en
geeft getuigenis door kracht en uitredding, met als gevolg een dankbaar lied.
Spreuken 16:20
Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden;
ja, welzalig hij, die op de HERE vertrouwt.
Praktijk of theorie, erover praten of ernaar handelen, prat gaan op kennis die
opgeblazen maakt, of kennis hebben die met veel moeite geleerd is. God kennen
van ver of van dichtbij is het verschil van dag en nacht, over Hem praten of met
Hem praten evenzo. Het in ons geplante woord mist zijn uitwerking niet als wij
er gehoor aan geven, er acht op slaan brengt ons op vruchtbare grond, waarin het
woord van God steeds meer zal toenemen. Een planting des Heren wordt dan
zichtbaar tot zijn verheerlijking, God de Vader wordt verheerlijkt als wij veel
vrucht dragen. Onze inzet heeft een heerlijke beloning, wij leren onze hemelse
Vader steeds beter kennen, de vreugde daarover is met geen pen te beschrijven.
Jesaja 64:5a
Gij komt hem tegemoet, die met vreugde gerechtigheid doet,
hun die op uw wegen aan U denken.
Vreugde en kracht, beide geschenken van God, missen hun uitwerking niet in
het leven van een kind van God. Hij laat merken als wij het goede doen hoe Hij
daarover denkt, er is geen twijfel mogelijk in zijn beantwoording aan ons.
Innerlijk en uiterlijk worden verlicht in stralende heerlijkheid, omdat zijn weg
wordt bewandeld, krachtige getuigenis van de inwonende Vader, Zoon en Geest.
De heerlijkheid des Heren weerspiegelen, is een voorrecht die alleen voor ons is
weggelegd, wij veranderen en mogen wandelen van heerlijkheid tot heerlijkheid.
Filippenzen 4:13
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
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Jesaja 9:17
Want goddeloosheid brandt als een vuur, dat dorens en distels verteert
en de dichte takken van het woud aansteekt, zodat zij in rookwolken opgaan.
God is een verterend vuur, zijn naijver richt zich op alles wat overspelig Hem
verlaat, alle liefdes die niet op Hem zijn gericht zijn kwaad in Gods ogen.
Vijanden van God komen onherroepelijk in aanraking met dit vuur, vriendschap
met de wereld maakt dat de mens een vijand wordt van God. Het meedoen houdt
in dat de mens centraal staat, het meedoen maakt dat hoogmoed de plaats
inneemt van nederigheid, de zelfverheffing maakt de mens tot een goddeloze. Is
je mond vol van haat, in plaats van liefdevolle vrijspreking, dan is die haat een
vuur, die van binnen brandt en steeds erger zal gaan verteren. Als er geen inzicht
komt, zal er ook geen onderwerping plaats vinden aan God en blijft men in zijn
goddeloosheid gevangen zitten. Zelfonderzoek is nodig, is er boosheid, wrok en
haat, dan is bekering noodzakelijk, onderwerping aan God en weerstand bieden
aan de duisternis, maakt dat er onmiddellijk herstel komt tussen God en mens.
Jakobus 3:6
Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt
haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en
het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel.
Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt, de tong is een onberekenbaar
kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Here en Vader en met haar
vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn, uit
dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort, dit moet niet zo zijn. Ook
dit is weer een indicatie, waaruit blijkt, waar je geestelijk staat, komt er
ongerechtigheid tevoorschijn in je spreken, dan heeft de tong iets in vlam gezet,
dat regelrecht uit een verkeerde bron komt. Als er bittere naijver en zelfzucht in
het hart is, is er niets om te roemen, het is kwaad en leugen. Is er wijsheid en
verstand, dan is dit te zien aan de goede wandel met wijze zachtmoedigheid,
reinheid in spreken, vol van ontferming en goede vruchten, tot eer van de Vader.
Johannes 15:6
Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord,
en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand.
In Hem blijven geeft ons het dragen van veel vrucht, tot verheerlijking van de
Vader. Zonder Jezus kunnen wij niets doen, in Hem blijven is deel krijgen aan
zijn zachtmoedigheid en nederigheid, genade die te zien is in verlosten van God.
Psalm 45:8a
Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid;
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Psalm 112:4
Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op,
genadig en barmhartig en rechtvaardig.
Gij die de Here liefhebt, haat het kwade; Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten
bewaart, redt hen uit de goddelozen hand. Het licht is voor de rechtvaardige
gezaaid, en vreugde voor de oprechten van hart. Voor een kwaad gerucht zal hij
niet vrezen, zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de Here, zijn hart is
standvastig, hij vreest niet, terwijl hij met vreugde op zijn vijanden ziet. Gij
rechtvaardigen, verheugt u in de Here en looft zijn heilige naam. Jezus, licht in
de duisternis, de Rechtvaardige, leeft om velen rechtvaardig te maken, Hij ziet
ons hart aan en zegent oprechtheid, Hij zegent wie Hem ernstig zoeken. Deel
krijgen aan zijn barmhartigheid en genade, nodigt ons uit om op gelijke wijze te
handelen, het licht van Jezus wordt gegeven om rechtvaardige daden te doen.
Johannes 3:20-21
Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht,
opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet,
gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
Licht en duisternis verdragen elkaar niet, als Gods licht gaat schijnen heeft de
duisternis geen schijn van kans. Wandelen in het licht vereist kennis van God,
elke vorm van haat naar wie ook, is gebrek aan kennis en brengt je ver van God
vandaan. Het hoort bij leugen en waarheid is dan ver te zoeken, God liefhebben
uit zich in je houding naar de medemens. Liefde van God die zich uit naar
mensen in barmhartigheid en vergevingsgezindheid, is de ultieme graadmeter
voor wandelen in het licht. Dan is er geen enkel obstakel om voor Gods
aangezicht te staan, er is niets om te verbergen, maar alleen vreugde, omdat het
werk in God is verricht, het kwade haten blijft een voorwaarde om vrij te zijn.
Psalm 37:5-6
Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken;
Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.
Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is, hij
toch zal zijn als een boom, aan het water geplant. Gods woord is vol van belofte
voor degenen die Hem willen vertrouwen, al lijkt de weg uitzichtloos, Hij weet
de uitkomst, en Hij zal het maken. Op Hem vertrouwen brengt een onnoemelijke
rijkdom, een schat van kennis, een vast geloof, heersen over zonde, veiligheid
die zijn weerga niet kent, een intiem kennen die ons doet jubelen van vreugde.
Psalm 25:14a
Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen,
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2 Timoteüs 2:14
Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God,
dat men geen woordenstrijd moet voeren, die tot niets nut is,
(ja) verderf brengt aan wie ernaar horen.
Er moet een afkeer zijn van dwaze en onverstandige strijdvragen, zij brengen
twisten teweeg, die kunnen verzanden in onheilige en holle klanken.
Discussiëren lijkt een leuke bezigheid, je zet een boom op, en oeverloos is dan
het resultaat, er komt geen einde aan en het leidt tot niets. IJdelheid viert hoogtij,
wie heeft gelijk en wie is het slimst, wie kan de ander overtuigen en wie wordt
bij voortduring in het ongelijk gezet. Het staat lijnrecht tegenover de wijsheid en
liefde van God, vriendelijkheid is ver te zoeken, het is zeer onaangenaam voor
Gods aangezicht. Een dienstknecht van God moet niet twisten, maar vriendelijk
zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid
de dwarsdrijvers bestraffende, om los te komen van de strik die gevangen hield.
Spreuken 17:19
Wie twist liefheeft, heeft overtreding lief;
wie een grote mond opzet, zoekt verderf.
Innerlijke gesteldheid die wordt geuit in ruzie zoeken en provoceren, brengt de
boosheid van het hart aan het licht, er wordt geen rechte weg bewandeld, maar
er wordt in het wilde weg om zich heen geslagen. Puberaal gedrag die voor een
volwassen mens te denken moet geven, waar is Gods liefde en vrede, en waar is
de vervulling door de Geest die heerlijke vrucht verwekt. De raadslagen van het
hart zijn bepalend voor één zijn met Jezus, of één zijn met de begeerten van het
vlees. Gehoorzaam zijn aan het woord, of gehoorzaam zijn aan ongerechtigheid,
handelende naar de wil van het vlees die zonde voortbrengt. Komt er erkentenis
van waarheid, dan is Gods rijke erbarming en Gods grote liefde onmiddellijk te
merken, dan wordt het innerlijk vernieuwd, en verdwijnt de boosheid volkomen.
Titus 3:9
maar dwaze vragen, geslachtsregisters, twist,
en strijd over de wet moet gij ontwijken, want dat is nutteloos en doelloos.
Tucht is nodig, opgevoed worden, het oude leven achter je laten en het nieuwe
leven omarmen, hoort bij de goede strijd des geloofs. Blijf je bij het oude, dan is
het verderf die bij het vleselijke denken hoort, je deel. Dwaalt niet, God laat niet
met Zich spotten, wat een mens zaait zal hij ook oogsten, wie op de akker van
zijn vlees zaait oogst verderf, vanuit de Geest oogsten wij het eeuwige leven.
Matteüs 12:19a
Hij zal niet twisten of schreeuwen,
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Galaten 6:14
Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen
anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus,
door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld.
Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een
nieuwe schepping is. Alle uiterlijke verzinsels om tot behoudenis te komen, gaan
in tegen het volbrachte werk op Golgota, wij kunnen er niets aan toevoegen of
afdoen, het volmaakte offer is voor eens en altijd gebracht. Het woord des
kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die
behouden worden, is het een kracht Gods. Roemen en belijden dat er door
niemand anders verlossing gegeven kan worden dan Christus Jezus, is de
grondtoon van ons bestaan in Hem. Het kruis brengt scheiding tussen heilig en
onheilig, tussen rein en onrein, apart gezet van de wereld, in omarming van het
kruis, in de kracht van het evangelie, mogen wij voor eeuwig roemen in Jezus.
Matteüs 10:37-38
Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig;
en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig;
en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.
Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om
Mijnentwil, zal het vinden. Wij krijgen als kostbaar geschenk, geloof in ons hart
tot bekering, om Jezus te volgen, de prijs die van ons gevraagd wordt, is Hem
liefhebben boven alle dingen. God begeert onze geest met jaloersheid, Hij wil
ons met niemand delen, dingen of mensen kunnen een sta in de weg zijn als daar
ons hart naar uitgaat. De wil van God doen, is in de praktijk van elke dag, een
vraag van zelfverloochening en onderwerping aan onze hemelse Vader. Jezus
volgen, betekent in zijn voetstappen treden, achter Hem aangaan vereist
discipline en nauwgezetheid. De bereidheid om te verliezen brengt grote winst,
verliezen is niet iets wat wij van nature willen, en toch is dat het geheimenis van
het overwinningsleven dat voor ons is weggelegd, Hem liefhebben is ons doel.
Matteüs 16:26
Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade
leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?
De wereld winnen, niet tot aanstoot zijn, met alle winden meewaaien, het voelt
van binnen heel geruststellend voor een ogenblik. De schade is niet te overzien,
geen uitzicht op eeuwig welzijn, die is alleen weggelegd voor wie Hem dienen.
Filippenzen 3:7
Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht.
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Micha 7:19
Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden
vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.
Een God vol van troost en herstel, Hij vermorzelt onze zonden, Hij werpt ze in
de diepten der zee, waar niemand ze meer kan vinden. Als Hij vergeeft, is het
ten volle, het bestaat niet meer, ook als ons eigen hart ons veroordeelt, is God
meerder dan ons hart. Geloof aanvaardt die vergeving en omarmt de vrijspreking
die ingaat tegen alle schuldgevoelens, elke aanklacht houdt geen stand. Terstond
is er dan opluchting en vrede die het verstand te boven gaat, het verblijden in
Jezus onze Heer zal dan bij voortduring ons deel zijn. Als God Zich over ons
ontfermt, is er niets of niemand die Hem kan tegen houden, zijn goedheid en
genade zijn steeds ons deel. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons
niet naar onze ongerechtigheden, de Here ontfermt Zich over wie Hem vrezen.
Jeremia 31:34
Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren:
Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen,
van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN,
want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.
Het nieuwe verbond, volkomen besloten in de instelling van het Avondmaal, dit
is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van
zonden. Het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde, indien wij
zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in
ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om
onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wij zijn
allen van nature ongehoorzaam en gehoorzaamheid moet geleerd worden, Gods
wet wordt door de Geest in ons binnenste gelegd en in ons hart geschreven. Daar
worden wij overtuigd van zonde, daar worden wij vernieuwd in ons denken om
met alle ongerechtigheid te breken, zodat wij in nieuwheid des levens wandelen.
2 Korintiërs 5:21
Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat
wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij
is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor
die der gehele wereld. Er is oneindige kracht in het kostbaar en dierbaar bloed
van het Lam, voor eeuwig schoon gewassen en voor eeuwig behouden.
Matteüs 1:21b
Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.
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Spreuken 1:23
Keert u tot mijn vermaning!
Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden bekendmaken.
Vermaning vanuit de bron waaruit geput wordt, als ware het een fontein die
wijsheid voortbrengt aan onverstandigen, aan spotters die aan spotternij een
welgevallen hebben, die in hun dwaasheid kennis haten. Deze mensen hadden
hun oren toegestopt, zij sloegen alle raadgevingen in de wind, en vermaning was
niet naar hun zin. Deze weigering komt hun duur te staan, hun lachen en spotten
krijgen een antwoord in de verschrikking die komt als een storm, en hun verderf
zal aansnellen als een wervelwind. Wanneer angst en benauwdheid komt, zullen
zij gaan zoeken, maar niet vinden. Omdat zij de kennis hebben gehaat, en de
vreze des Heren niet hebben verkozen, de raad niet hebben gewild en alle
vermaningen hebben versmaad, zullen zij eten van de vrucht van hun wandel.
Wie naar mij luistert, zal gerust wonen, veilig tegen de verschrikking van onheil.
2 Timoteüs 4:3
Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen
verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich
(tal van) leraars zullen bijeenhalen,
Niemand wil onderricht worden in datgene waar zijn hart niet op gericht is, voor
velen is de gezonde leer te ingewikkeld, men wil niet gecorrigeerd worden, men
wil vooral niet horen dat er verandering moet komen in gedrag en spreken. Het
is veel gemakkelijker om naar een leraar te luisteren die niets vraagt en gezellig
met alle winden meewaait, oppervlakkig is en de touwtjes van zijn eigen leven
in handen heeft. Gemakzucht is geen blijde boodschap, het brengt verdriet en
uiteindelijk zal het verderf hen te gronde richten, want onveranderde mensen
blijven vleselijk denken. Waarheid in liefde gebracht, maakt mensen vrij, Jezus
is de wijsheid en de kracht Gods, Hij opent oren, Hij is de Leraar der leraren.
Psalm 94:10
Zou Hij, die de volken onderwijst, niet straffen, Hij, die de mens kennis leert?
God ziet en hoort alles, geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen
liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben
af te leggen. Hem vrezen is Hem leren kennen, Hij bewerkt ons hart indien wij
naar Hem willen luisteren, door de Geest maakt Hij zijn wil bekend. Hij opent
ons oor om naar zijn vermaning te luisteren, een leerling zal dit altijd doen.
Spreuken 10:17
Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt,
maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.
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Psalm 33:20-21
Onze ziel verwacht de HERE, Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Hij is de God der hope, de God der volharding en der vertroosting, als onze ziel
zich richt op de hulp van God, dan is Hij ons schild ten tijde van moeilijkheden.
Hem verwachten in alle omstandigheden is vol van beloning, Hem vertrouwen is
geloven dat God vol van goedheid is, waar je ook doorheen gaat, Hij is nabij.
Vreugde ook in verdrietige tijden is voor een kind van God niet tegenstrijdig, er
is plaats voor vreugde omdat onze God zijn trouw aan ons betoont. Des Heren
oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen, Hij is het die
uitkomsten heeft die een mensenhart niet zou kunnen bedenken. Boosheid over
moeilijkheden die op ons pad komen, hebben altijd hetzelfde resultaat, zien op
de omstandigheden, is zien op het aardse, daar is geen redding en geen hoop.
Spreuken 2:7-8
Hij bewaart hulp voor de oprechten,
Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen, terwijl Hij waakt
over de paden van het recht en de weg zijner gunstgenoten beschermt.
Beloften gaan altijd gepaard met voorwaarden, God ziet ons hart aan, is ons
geloof echt, dan wandelen wij in oprechtheid. Onberispelijk wandelen kan alleen
maar in Christus Jezus, in Hem vervallen alle aanklachten die wijzen op schuld.
Volgen wij onze trouwe Herder, dan is zijn licht op en in ons, en kunnen wij
Gods woord verstaan en doen. Ons leven is verborgen met Christus in God, een
heerlijke schuilplaats, veilig en vast als een anker der ziel, vol van hoop op God.
Jesaja 41:10
vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik
sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.
Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn, wie zal uitverkorenen Gods
beschuldigen, God is het die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Christus Jezus
is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook
voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Niemand heeft
kunnen bedenken dat Gods raadsbesluit uit een ver verleden, ons zoveel zegen
heeft geschonken in zijn geliefde Zoon. In Christus is God met ons, in Christus
zijn wij veilig, in Christus hebben wij deel aan alle beloften Gods. Rijkdom die
zijn weerga niet kent, ons hart kan alleen maar vol vreugde zijn over het ons
toebedeelde, onze ziel kan alleen maar loven en prijzen om zijn heilige naam.
Spreuken 30:5
Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.
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Marcus 5:34
En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden;
ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal.
Van bloedvloeiingen genezen, door het aanraken van het kleed dat Jezus droeg,
had zij ten volle geloofd in de kracht tot behoudenis. Twaalf jaar lang onrein
naar de wet, lichamelijk steeds zwakker, geen dokter was in staat haar te helpen,
en dan weet zij wie Jezus is en strekt haar hand uit. De tederheid en liefde van
Jezus als Hij bemerkt dat er kracht van Hem is uitgegaan, is heerlijk om te lezen.
Geen afschuw over haar onreinheid, enkel ontferming over iemand in diepste
nood, Hij is gekomen voor het verlorene, zij wordt niet afgewezen als zij
bevreesd en bevende Hem de volle waarheid vertelt. Niet alleen is zij behouden,
maar terstond genezen, wat een machtige verandering, alles is volkomen nieuw.
Matteüs 14:35b-36
en men bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren, en zij
smeekten Hem, dat zij alleen maar de kwast van zijn kleed mochten aanraken.
En allen, die Hem aanraakten, werden behouden.
Mensen in nood, mensen in zwakheid, vol verlangen naar de wonderen Gods,
komen en handelen in geloof, en degenen die Hem aanraakten werden genezen.
Ook hier is behoudenis, gered zijn in zaligheid, onmiddellijk het gevolg van hun
handelen in geloof. Aan ons, Gods kinderen is hetzelfde overkomen, in geloof
hebben wij Christus Jezus aangenomen als onze verlosser en zaligmaker. Door
zijn striemen zijn wij genezen, wij waren allen dwalende als schapen, maar nu
zijn wij bekeerd tot de herder en hoeder van onze zielen. Genezing moet plaats
vinden, want de zonde heeft veel aangericht in een mens zonder God, reiniging
brengt genezing, de vernieuwing brengt genezing, het evangelie brengt ons heil.
Romeinen 10:12b-13
Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem
aanroepen; want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.
Met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot
behoudenis. Wij zijn in staat om Hem aan te raken in geloof, in bidden en
smeken strekken wij ons uit naar zijn liefde en barmhartigheid, Hij hoort naar
ons en Hij raakt ons aan met zijn liefde en kracht. Daar zijn geen grenzen aan
Jezus’ macht, voor elk die wonderen van Hem verwacht, ja, wie Hem aanraakt,
ervaart zijn kracht, daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht, halleluja, halleluja!
Lucas 9:11b
En Hij ontving hen en sprak tot hen over het Koninkrijk Gods,
en die genezing van node hadden, maakte Hij gezond.
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1 Johannes 3:14
Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat
wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood.
Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoorder en gij weet, dat geen
mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft. Krasse taal, maar volkomen
waar, haat is een dodelijk wapen, van een klein beetje een hekel aan iemand
hebben, tot volkomen niet kunnen uitstaan, valt onder deze noemer. Het geheim
hiervan zit in de liefdeseis van God, de liefde Gods is in je hart uitgestort door
de heilige Geest, een oceaan vol van liefde is er beschikbaar om uit te putten.
Zonde moet gehaat worden, maar niet de mens die dat doet, de zonde van die
mens doet zijn eigen vernietigend werk, wij zijn niet geroepen om daar onze
haat aan toe te voegen. Doen wij dat wel, dan zijn wij zelf in gebreke, en lopen
wij de kans dat de haat zich tegen ons keert, als vernietiger van ons geestelijk
leven. Liefde heft jezelf tot grote hoogte op, indien je op geen enkele manier de
liefde Gods laat roven uit je hart, zal vergeving en genade zichtbaar je deel zijn.
Spreuken 21:21
Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer.
Alles op alles zetten om in de liefde te blijven is hard werken, de geboden van
God zijn er altijd op gericht om Hem meer dan wie ook lief te hebben. Onze
naaste liefhebben is dan een vanzelfsprekende zaak, gerechtigheid doen, kan
alleen maar als er wordt voldaan aan deze geboden. Wie zegt: Ik ken Hem, en
zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar
wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. In Jezus
hebben wij leven en overvloed ontvangen, in Jezus hebben wij deel aan Gods
gerechtigheid, in liefde Jezus dienen brengt ons aan het Vaderhart van God.
Matteüs 5:48
Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.
Er is voor ons maar één mogelijkheid om hier op aarde volmaakt te zijn, en dat
is liefhebben, zoals God liefheeft. Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden
en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Indien wij alleen
liefhebben die ons liefhebben, wat voor loon is er dan aan verbonden. Zelfs onze
vijanden moeten wij liefhebben, en bidden voor wie ons vervolgen, opdat wij
kinderen mogen zijn van onze Vader, die in de hemelen is, tot eer van zijn naam.
1 Korintiërs 13:6-8a
Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.
Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.
De liefde vergaat nimmermeer;
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Jesaja 11:5
Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn
en trouw de gordel zijner heupen.
Gordel, beeld van gezag en kracht, het recht om recht te spreken als Koning, is
hiermee verbonden. Naar zijn komst werd met verlangen uitgekeken, Jezus was
Gods knecht, die door God zelf werd ondersteund, Gods uitverkorene, in wie Hij
zijn welbehagen zou hebben. God heeft zijn Geest op Hem gelegd, Hij zou de
volken het recht openbaren. Er zou door Hem niet geschreeuwd worden, of met
stemverheffing zijn argumenten op straat doen horen. Hij heeft in alle
zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraft, en heeft naar waarheid het recht
geopenbaard. God heeft Jezus geroepen in gerechtigheid, God heeft zijn hand
gevat, heeft Hem behoed en gesteld tot een verbond voor Gods volk. Tot een
licht der natiën: om blinde ogen te openen, om de gevangenen uit de kerker te
leiden, uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn, in volkomen vrijspraak.
Johannes 5:24
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft,
die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel,
want hij is overgegaan uit de dood in het leven.
Woorden vol van liefde en gerechtigheid, Hij was niet gekomen om te
veroordelen, maar om te redden, degenen die niet in Hem wilden geloven,
bleven in de dood. Hij sprak woorden van eeuwig leven, steeds uitnodigend om
te komen tot Gods heil, om de komende toorn te ontlopen. Hijzelf getuigde bij
voortduring over de macht die God de Vader Hem gegeven had, Hij kon niets
doen uit Zichzelf, Hij deed wat de Vader Hem liet zien. God de Vader oordeelde
niemand, maar had het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, en Hij heeft Hem
macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon des mensen is.
2 Korintiërs 5:10
Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden,
opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft,
naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
Geen ontkomen aan, ook wij komen voor Hem te staan, als verlosten des Heren,
vrijgesproken en behouden, alles wat gedaan is, wordt ons voorgehouden. Hoe
dan ook in liefde aangenomen als Gods kind, hebben wij niets te vrezen, want
Gods barmhartigheid is ons bewezen door het geloof in zijn geliefde Zoon. Wij
hebben een heerlijk uitzicht om voor eeuwig te wonen in het huis van de Vader.
Jesaja 11:4a
want hij zal de geringen in gerechtigheid richten
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Marcus 9:35
En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen:
Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar.
Onderweg naar het huis waar Jezus woonde, hadden de discipelen met elkander
erover gesproken, wie de meeste was. Onder geen beding zou Jezus Zich
mengen in zo`n gesprek, Hij kende hun harten, strijden om de voorrang is en
was aards en niet gericht op Gods wil. In het Koninkrijk van God gelden andere
wetten, hemelse wetten, de eerste zal de laatste zijn, de minste zal de meeste
zijn, wat voor mensen onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren. Jezus
is zachtmoedig en nederig van hart, Hij was niet gekomen om Zich te laten
dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Dienen
staat lijnrecht tegenover iets willen zijn, onder de machtige hand van God jezelf
vernederen, heeft altijd dezelfde uitwerking, Hij geeft verhoging op zijn tijd.
1 Petrus 4:10
Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft,
als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.
Dienen is in de eerste plaats Gods wil zoeken, Gods woord onderzoeken en
lezen, geloven dat een ieder bruikbaar is in zijn Koninkrijk, en je plaats innemen
die God van tevoren heeft bereid. Ons hart is vaak arglistig, en ons streven niet
altijd even zuiver, de onderste weg lopen is noodzakelijk om trots een halt toe te
roepen. Willen wij iets zijn in de ogen van mensen, dan wordt ons streven daar
op gericht, dan is de keuze mensen winnen en behagen. Wie door de Geest een
dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij God, en in achting bij de mensen.
Romeinen 12:3b
koestert geen gedachten, hoger dan u voegen,
maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof,
dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.
Wij hebben alles ontvangen uit Gods hand, er is niets, waar wij ook maar
enigszins in kunnen roemen, als zijnde ons werk of onze verdienste. Wij mogen
genieten van alles wat God geeft, oneindig dankbaar zijn dat Hij ons wil inzetten
als bruikbare voorwerpen tot zijn eer. De vreugde om Hem te dienen op zijn
manier, is met niets te vergelijken, de kracht om Hem te dienen is bevestiging
dat de goede plaats is ingenomen. Overgave aanbieden, is onze redelijke
eredienst, als levend, heilig en Gode welgevallig offer, in priesterlijke dienst.
Johannes 12:26
Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook
mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.

376
Spreuken 27:9
Olie en reukwerk verheugen het hart,
en warme vriendschap, vanwege welgemeende raad.
Heerlijk geurende olie en ander reukwerk, verheugen jezelf en degenen
waarmee je omgaat, in Gods woord vaak gebruikelijk bij feesten en maaltijden.
Evenzo is het hartverwarmend als iemand zoveel om je geeft, dat welgemeende
raad een vanzelfsprekende vriendschap uitbeeldt. In geestelijk opzicht hebben
wij het grote voorrecht om die vriendschap te ervaren in Christus Jezus, onze
Heer, Hij is de Wonderbare Raadsman. Hij wil maaltijd met ons houden, Hij
onze Koning, wil in de intimiteit van ons hart een feestmaal bereiden vol van
vriendschap. Wij mogen ons verheugen in zoveel liefde die om wederzijdse
vriendschap vraagt, indien wij doen wat Hij zegt, maken wij zijn naam groot, en
is Hij onze Heer.
Psalm 141:2
Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan,
het opheffen van mijn handen als avondoffer.
De gebeden der heiligen gelden als liefelijk reukwerk op het altaar van de
geestelijke offers gebracht, het opheffen van heilige handen is een offer die
Gode welgevallig is. Hij heeft ons geroepen om een heilig priesterschap te
vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die in Gods huis leiden tot
verkondiging van Gods grote daden. Als wij ons lichaam stellen tot een levend,
heilig en Gode welgevallig offer, dan is dat onze redelijke eredienst. Hij heeft
ons gezalfd, Hij heeft ons van zijn Geest gegeven, door de heilige Geest kunnen
wij bidden tot Gods eer, in onderwerping aan Gods wil, zal Hij ons verhoren.
1 Johannes 2:27
En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u,
en gij hebt niet van node, dat iemand u lere;
maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen,
en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.
Hij zalft ons hoofd met olie, met als grondslag de woorden te spreken die God
geeft, die zalving leert ons, om Jezus te volgen. Als leerling van God mogen wij
Hem leren kennen zoals Hij is, het is de Geest die het woord in ons levend
maakt. Wij zijn een geur van Christus voor God, omdat wij willen luisteren naar
zijn raad, zodat wij in Christus kunnen zegevieren en de reuk van zijn kennis
zich in ons verspreidt. Hem verheffen tot onze grootste vreugde, Hem eren en
aanbidden, wordt dan onze grootste verlangen, want Hij is alle lofprijs waard.
2 Samuël 23:2
De Geest des HEREN spreekt door mij, zijn woord is op mijn tong;
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Psalm 119:66
Leer mij goed onderscheiden en kennen,
want ik stel vertrouwen in uw geboden.
Onderscheiding moet geleerd worden, beginnend met het verschil weten tussen
goed en kwaad. Er is een arsenaal van aanbiedingen in de wereld, als duisternis
niet ontmaskerd wordt, krijg je daar deel aan, met alle gevolgen van dien. Al wat
licht is, heeft met Gods woord te maken, God is licht, en in Hem is in het geheel
geen duisternis, Hem kennen, betekent wandelen in zijn licht. Gods geboden zijn
niet zwaar en hebben altijd als doel om dicht bij Hem te kunnen blijven, met als
heerlijke zekerheid, dat Gods Geest zijn wet in ons binnenste legt. Het is aan ons
om te leren luisteren naar die zachte stem, het is de Geest die het woord in ons
tot leven brengt, het is God de Vader die ons hart bewerkt, zodat wij kunnen wat
van ons gevraagd wordt. In Christus Jezus, zijn alle schatten der wijsheid en
kennis verborgen, deel hebben aan Hem, is deel hebben aan een volledig inzicht.
Spreuken 4:1-2
Hoort, zonen, de tucht van een vader, en weest opmerkzaam, om inzicht
te verkrijgen, want ik geef u goede leer; verlaat mijn onderwijzing niet.
Laat uw hart mijn woorden vasthouden; onderhoud mijn geboden, opdat gij
moogt leven. Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet en wijk niet af van
de woorden mijns monds, verlaat haar niet, dan zal zij u bewaren, heb haar lief,
dan zal zij u behoeden. Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid en verwerf
inzicht bij al wat gij bezit, houd haar hoog, dan zal zij u verheffen, zij zal u tot
eer brengen, wanneer gij haar zult omhelzen. Zij zal een liefelijke krans om uw
hoofd leggen, een sierlijke kroon zal zij u schenken. Ik onderricht u in de weg
der wijsheid, ik doe u treden op rechte paden, bij uw wandelen zal uw schrede
niet belemmerd worden, wanneer gij loopt, zult gij niet struikelen. Houd vast
aan de tucht, laat haar niet los, bewaar haar, want zij is uw leven en bewaring.
Matteüs 11:29-30
neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig
en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Het aanbod om het juk te dragen die van Jezus komt, om van Hem te leren, is
vol van kracht, het is zacht omdat zijn geboden niet boven ons vermogen gaan.
Zijn last is licht, vermoeiden mogen komen en hun last bij Hem neerleggen, Hij
geeft ons rust die verkwikt en geneest, Hij leert ons en wij mogen Hem eren.
1 Johannes 3:24a
En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem.
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2 Tessalonicenzen 2:13
Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken,
door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft
tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.
Dankbaarheid voor medegelovigen die onze Here Jezus willen volgen, is
misschien niet zo voor de hand liggend. Als er besef is dat wij tot het lichaam
van Christus behoren, is er ook besef, dat wij elkaar nodig hebben, want door
één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, en allen zijn wij met één Geest
gedrenkt. Alle eerstelingen waren het eigendom van God, het behoorde Hem toe,
ook wij zijn Gods eigendom, Gods eerstelingen, gekocht en betaald met het
kostbare bloed van Christus. Gods woord is duidelijk, indien wij met onze mond
belijden dat Jezus Heer is, en met ons hart geloven, dat God Hem uit de doden
heeft opgewekt, zijn wij behouden. Samen op weg, samen genieten van elkaar
en van de veelkleurige wijsheid in de gemeente, die God geeft in elk van ons.
Jakobus 1:18
Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der
waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen.
Wederom geboren worden door het geloof in Christus, is Gods raadsbesluit van
voor de grondlegging der wereld, want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft,
niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Gods liefde zo oneindig groot, geeft
ons door zijn Geest de grote zekerheid, dat wij Abba, Vader mogen zeggen, die
Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Wederom geboren,
maakt dat wij het Koninkrijk van God kunnen zien, en dat wij daardoor naar
binnen mogen gaan. Gods aanwezigheid in ons leven is tastbaar en te zien, de
heerlijkheid van God is in en rondom ons, het nieuwe leven blijft niet verborgen.
Titus 3:4-5
Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland
(en) God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid,
die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered
door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest,
Wij allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet
gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Het is een
volstrekte gelijktrekking niemand is meer of minder in het Koninkrijk van God,
elkeen heeft zijn eigen waarde, geliefden van God mogen in zijn genade roemen.
Openbaring 14:4b
Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam.
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Spreuken 29:26
Velen zoeken de gunst van een heerser,
maar van de HERE ontvangt de mens zijn recht.
Velen dingen naar de gunst van de aanzienlijke, ieder is vriend van wie
geschenken geeft. Geen nieuws onder de zon, er valt iets te halen en mensen
doen hun best een graantje mee te pikken, in goederen of positie. Om in de gunst
te komen, moet er wel worden gevleid, de persoon moet worden geprezen om
wie hij is en er moet ijver zijn in de zogenaamde vriendschap. Hoe kortstondig
blijkt deze vriendschap te zijn als de aanzienlijke heerser zijn positie verliest, als
in een windvlaag zijn ze opgenomen en verdwenen. Gods liefdevolle besturing
is in volkomen tegenstelling van menselijke heerschappij, Hij vraagt ons om te
komen, Hij trekt ons met koorden der liefde naar Zich toe. Niemand kan tot
Jezus komen, tenzij de Vader hem trekt, maar wat een beloning is daar voor ons
weggelegd, als wij daarop ingaan. In zijn Zoon krijgen wij alles geschonken, een
God die met ons is en voor ons is, het is een eeuwig blijvende liefdesverklaring.
Lucas 16:15
En Hij zeide tot hen: Gij zijt het, die voor rechtvaardig wilt doorgaan
voor de mensen, maar God kent uw harten.
Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God.
De Farizeeën waren zeer gesteld op de eer van mensen, zij deden al hun werken
om in het oog te lopen bij de mensen, zij hielden van de eerste plaats bij de
maaltijden en van de erezetels in de synagoge. Zij waren zeer gesteld op de
begroetingen op de markten en om door de mensen rabbi genoemd te worden.
Zij waren geldzuchtig en konden de onderwijzing van Jezus niet verdragen toen
Hij sprak over de onmogelijkheid om twee heren te dienen, niet en God, en de
god van het geld. Hoezeer hebben zij zich vergist, hun winst werd verlies, hun
eer werd een gruwel genoemd, tot hun schade en schande werden zij afgewezen.
Jesaja 40:23b-24
Hij maakt de regeerders der aarde tot ijdelheid; nauwelijks zijn zij geplant,
nauwelijks gezaaid, nauwelijks wortelt hun stek in de aarde, of Hij blaast
reeds op hen, zodat zij verdorren, en een storm neemt ze op als stoppels.
Niemand is als Hij, Hij alleen is God en niets en niemand kan daar tegenop, Hij
is met niemand te vergelijken. Hij roept ons, om Hem te leren kennen, Hij zoekt
aanbidders in geest en waarheid, Hij geeft de nederigen genade. Jezus is Koning
tot in alle eeuwigheid, Hem mogen wij eren en liefhebben tot in alle eeuwigheid.
Matteüs 28:18b
Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde.
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Marcus 10:51b-52
De blinde zeide tot Hem: Rabboeni; dat ik ziende worde!
En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden.
En terstond werd hij ziende en volgde Hem op de weg.
Bartimeüs, een blinde bedelaar, toen hij hoorde dat Jezus van Nazaret langs
kwam op de weg waar hij zat, begon hij te roepen, en te zeggen: Zoon van
David, Jezus, heb medelijden met mij! En velen vonden dat hij zwijgen moest
en bestraften hem zelfs, maar hij liet zich door niets tegenhouden, en riep des te
meer. Jezus stond stil en zeide: Roept hem, en de omstanders riepen de blinde en
zeiden tot hem: Houd moed, sta op, Hij roept u. Vol van geloof gaat hij en vol
van geloof is zijn antwoord op de vraag van Jezus: Wat wilt gij, dat Ik doen zal?
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht, voor elk die wond’ren van Hem
verwacht, Hij is dezelfde nu en voor altijd, Hij hoort en roept, en Hij geneest.
Lucas 5:31-32
En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn,
hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Ik ben niet gekomen
om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering.
Ook hier is er commentaar van omstanders, als Jezus Levi de tollenaar roept om
Hem te volgen, laat hij alles achter, staat op en volgt Hem. Levi, beter bekend
als Matteüs, richtte een grote maaltijd voor Hem aan in zijn huis, waar ook veel
tollenaars en anderen bij waren. De Farizeeën en schriftgeleerden morden tegen
de discipelen van Jezus, en zeiden: Waarom eet en drinkt gij met de tollenaars en
zondaars? Hoe anders is Jezus, Hij heeft een ieder lief die ervoor uitkomt Hem
in alles nodig te hebben, verlossing door bekering en genezing door geloof.
Matteüs 11:19
De Zoon des mensen is gekomen, wèl etende en drinkende, en zij zeggen: Zie,
een vraatzuchtig mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en
zondaars. En de wijsheid is gerechtvaardigd op grond van haar werken.
Jezus deed de werken van zijn Vader, in alle opzichten was de wijze
zachtmoedigheid bij Hem aanwezig om zondaars te roepen en te redden. Zijn
liefde voor de verloren mens kende geen grenzen, eer van mensen behoefde Hij
niet, op geen enkele manier had wat mensen zeiden, vat op Hem. Integendeel,
Hij hield hun voor waar zij stonden, hun ongeloof was hun tot schade en omdat
zij zich niet wilden bekeren, vielen zij onder het oordeel. Tollenaars en hoeren
gaan ons voor in het Koninkrijk van God, geloof en bekering gaf hun die plaats.
Matteüs 12:15b
En velen volgden Hem en Hij genas hen allen,
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Marcus 4:18-19
En een ander deel zijn degenen, die in de dorens gezaaid worden:
dit zijn zij, die het woord horen, maar de zorgen van de wereld
en het bedrog van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij
en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar.
Het woord kan niet wortelen in grond die niet verzorgd wordt, goede aarde,
verkrijgt men door alle obstakels te verwijderen, die zo licht in de weg staan.
Het woord in je opnemen, kan alleen in volledige inzet om ernaar te handelen,
het weten is niet genoeg, ernaar jagen en streven brengt vrucht. Is er teveel
wereldse begeerte, dan kapselt zich dat om het woord heen, en kan het van geen
kant meer gedijen. Als God zegent met leven en overvloed, omdat Hij zijn
kinderen het goede wil geven, is er altijd het gevaar dat je met die overvloed aan
de haal gaat. Ook dat werkt verstikkend voor het geestelijk leven, vergeten wie
de gever is van alle dingen, maakt een mens arm en kortzichtig, en is niet meer
in staat Gods stem te verstaan, erkentenis van waarheid, is dan de enige redding.
Titus 2:11-12
Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons
op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende,
bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,
Christus Jezus, heeft Zich voor ons gegeven, om ons vrij te maken van alle
ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede
werken. Reageren op de opvoeding die God ons geeft, is reageren op de genade
die ons gegeven is door Christus Jezus, Gods Zoon. Hij vraagt van ons volledige
overgave, en volledige medewerking in het afleren van verkeerde gewoonten.
Hij doet dit niet buiten ons om, zoeken wij Hem, dan laat Hij Zich vinden, horen
wij naar zijn stem, dan is verandering ons deel. Bezadigd wil zeggen vol van
Gods vrede, dan kunnen wij rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.
1 Johannes 2:15
Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is.
Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.
Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een
hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat
voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.
Niet mis te verstaan, het doen van Gods woord laat aan de Vader zien dat wij
Hem boven alles liefhebben, die liefde maakt ons tot krachtige kinderen Gods.
Jakobus 4:4b
Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.
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Matteüs 19:29
En een ieder, die huizen of broeders of zusters of vader of moeder
of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam,
zal vele malen meer terugontvangen en het eeuwige leven erven.
Het evangelie is en blijft een blijde boodschap van heil en verlossing,
verzoening met onze hemelse Vader en het uitzicht van eeuwige behoudenis.
Jezus volgen, vraagt om toewijding en bereidheid alles op te geven om Hem te
dienen, met als heerlijke beloning Hem waardig te zijn. Terugontvangen maakt
deel uit van Gods plan met zijn kinderen, die Hem in alles zoeken, Hij zegent en
laat zijn macht zien en vergoedt door vele malen meer terug te geven welke prijs
er ook betaald is. Velen hebben in het hier en nu gezien wat God doet met een
toegewijd leven, voor de een is dat tot aanstoot, voor de ander een voorbeeld om
te volgen. Als een mens Jezus liefheeft, is er ook een verlangen om dichtbij Hem
te zijn, Hem volgen, Hem gehoorzamen is dan het hoogste doel, Hem jouw Heer
noemen, houdt in, dat je doet wat Hij zegt, tot eer van Hem die ons liefheeft.
Filippenzen 3:8
Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn
Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en
houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen,
Dit alles om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap
aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen
tot de opstanding der doden. Een heerlijk getuigenis van een mens die volkomen
gegrepen is door de liefde van Christus, die alle status en aanzien achter zich
heeft gelaten, en volkomen jaagt naar de gerechtigheid in Christus Jezus. Hij
was naar de gerechtigheid der wet onberispelijk, maar alles wat hem winst was,
heeft hij om Christus’ wil schade geacht, omdat de kennis van Christus Jezus,
zijn Heer, dat alles te boven ging. Als wij kijken naar de vrucht van werken, dan
is deze gezegende dienstknecht van God nog steeds een voorbeeld om te volgen.
Johannes 12:26
Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook
mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.
Er is geen ontkomen aan, dienen is de onderste weg bewandelen, niet ik, niet
mijn beweegredenen, maar daar gaan waarheen Hij leidt. Vol vertrouwen Hem
volgen brengt een krachtig geloof voort, gesterkt en bevestigd door de Vader,
mogen wij ervan verzekerd zijn, dat troost en vrucht hand in hand ons deel is.
Lucas 6:46
Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?
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Psalm 57:2
Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want bij U schuilt mijn ziel; ja,
in de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen, totdat het onheil voorbij is.
Vertrouwen is in verschillende omstandigheden noodzakelijk om dicht bij onze
God te kunnen blijven, vertrouwen is geloven dat Hij regeert en alles vast in
handen heeft. De moed laten zakken en gaan mopperen of klagen, is precies het
tegenovergestelde, dan wordt ongeloof in werking gezet, met alle gevolgen van
dien. God heeft ons geen geest van lafhartigheid gegeven, maar van kracht, van
liefde en bezonnenheid, alles wat we nodig hebben is ons in Christus Jezus
geschonken. Een beslissing nemen om te schuilen bij de Allerhoogste, is van
levensbelang, zien op de omstandigheden, is zien naar de onmogelijkheid van
verandering. Gods oplossingen zijn er allang, Hij is zo ons vertrouwen waard,
Hij laat geen bidder staan, ziende op Jezus, zijn wij meer dan overwinnaars.
2 Timoteüs 1:12
Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet, want ik
weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd, dat
Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag.
Lijden om Jezus` naam, is een eer, afgewezen worden door mensen, vijandschap
ondervinden, aangeklaagd worden, het zijn allemaal ingrediënten die bewijzen
dat je eeuwig leven hebt ontvangen uit de hand van God. Word je met rust
gelaten en ondervind je geen tegenstand, dan wordt het tijd om na te denken of
je wandel in het geloof wel in orde is. Iemand die ontwaakt is uit de dodenslaap,
is wakker en alert, en het licht van Christus schijnt in hem en over hem. Dan
wordt voor een ieder zichtbaar wie er in je woont, en zal dat aan de tegenstand te
merken zijn. Haat gaat altijd uit naar de opgestane Heer, de wereld heeft het hare
lief, maar omdat wij niet van de wereld zijn, worden wij om die reden gehaat.
Psalm 142:6
Tot U roep ik, HERE; ik zeg:
Gij zijt mijn schuilplaats, mijn deel in het land der levenden.
Mensenhulp is in vele gevallen ijdel, er is niemand in staat om de ander te
verlossen, te bevrijden, of te genezen. In geestelijk opzicht, is onze God de enige
die antwoord kan geven in nood en verdriet, Hij kan troosten zoals niemand
troost, Hij laat zijn macht zien in verhoring van gebed. Hij geeft mensen die
Jezus volgen tot steun voor elkaar, tot bevestiging in de heilige wandel, maar
niemand kan een schuilplaats zijn voor de ander, God is de enige schuilplaats.
Jesaja 26:3
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.
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Spreuken 29:6
In de overtreding van de boze ligt een valstrik,
maar de rechtvaardige zal jubelen en vrolijk zijn.
Overtreding is hoe dan ook buiten Gods wet om, de valstrik neemt gevangen,
het kwaad straft zichzelf, gebonden is de mens die dat doet. Vrijheid is
weggelegd voor de rechtvaardige, zich bewust houdende aan Gods wet, door de
Geest in zijn binnenste gelegd. Gods liefde geeft vreugde en brengt lofprijs
teweeg, die geuit wordt in een dankbaar hart, die overloopt van jubel over Gods
goedheid. Voor de boze mens, is haat vaak de drijfveer, die dan ook een
moordende uitwerking heeft, in de eerste plaats voor hemzelf, maar ook voor
degene die daarin meegaat. Welzalig de man, die de Here tot zijn vertrouwen
heeft gesteld, die zich niet wendt tot hen die hoogmoedig, naar leugen afdwalen.
Psalm 5:5
Want Gij zijt geen God, aan wie goddeloosheid behaagt,
geen boze zal bij U vertoeven;
De verdwaasden houden geen stand voor uw ogen, Gij haat alle bedrijvers van
ongerechtigheid; Gij richt te gronde de leugensprekers, de Here verafschuwt de
man van bloed en bedrog. In hun mond is niets betrouwbaar, hun binnenste is
enkel verderf, hun keel is een open graf, zij maken hun tong glad. Maar
verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij
hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent
de rechtvaardige, o Here, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild.
1 Johannes 2:4-5a
Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart,
is een leugenaar en in die is de waarheid niet;
maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt.
Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus
Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet
alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. God hoort naar
zondaren niet, Hij hoort naar smeekbeden van verlossing, Hij hoort naar
hulpgeroep om iemand uit de kuil van het verderf te trekken. Dan is de vreugde
niet te beschrijven, want Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat een
ieder zich bekeert tot de God van zijn heil. Christus Jezus de naam aller namen,
leeft om velen te rechtvaardigen, en om vele zonen tot heerlijkheid te brengen.
Psalm 40:17
Laten in U jubelen en zich verheugen allen die U zoeken;
laten wie uw heil liefhebben, bestendig zeggen: De HERE is groot!
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Johannes 5:44
Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer,
die van de enige God komt, niet zoekt?
Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn
dienaar zijn, indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren. Woorden
door de Heer gesproken, als voorbeeld wanneer je de eer van de enige God
zoekt, geloven dat de Vader zijn Zoon zond is het begin en het einde van geloof.
Er is geen andere weg om tot de Vader te komen, er is geen andere manier om de
Vader te eren, alles valt of staat in het zoeken en vinden van Jezus Christus. De
eer zoeken van mensen ligt voor de hand, de mens ziet aan wat voor ogen is,
zonder God is hoogmoed de drijfveer om meer te willen zijn, dan de ander. Het
is een volkomen belemmering om tot geloof te komen, want de mens staat
centraal, zo is eer van mensen aards en de liefde van God wordt niet gezocht.
Deuteronomium 26:18-19
En de HERE heeft heden van u het woord aanvaard, dat gij zijn eigen volk
zult zijn, zoals Hij u gezegd heeft, en dat gij al zijn geboden zult onderhouden
– dan zal Hij u verheffen tot een lof, een naam en een sieraad,
boven alle volken die Hij geschapen heeft en dan zult gij een volk zijn,
geheiligd aan de HERE, uw God, zoals Hij gezegd heeft.
God heeft zijn volk geroepen om van Hem te zijn, als zij al zijn geboden
onderhouden, is daar onmiddellijk eer van de Vader. Wij zijn geheiligd in
Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle
ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede
werken. Wij verheerlijken de Vader door zijn wil te doen, in goede werken komt
aan het licht dat wij de Vader eren, door Jezus te volgen en te eren. Dan wordt
door een ieder gezien dat wij geheel anders zijn, omdat wij Christus kennen.
Psalm 62:8
Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots,
mijn schuilplaats is in God.
Hem leren kennen, is Hem willen eren, Hem dienen is meer dan alles waard,
liefde die doet zingen, liefde die niet onbeantwoord kan blijven, Gods Vaderhart
raken wij aan, als wij zijn eer zoeken. Hij heeft ons lief, Hij geeft ons heil, Hij is
de eeuwig betrouwbare, onveranderlijke God, die ons vast doet staan op de rots,
welke is de Christus. Elk van ons krijgt lof, als wij zijn wet in acht nemen, wie
door de heilige Geest een dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij God.
Johannes 5:41
Eer van mensen behoef Ik niet,
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Hosea 14:10
Wie wijs is, geve op deze dingen acht; wie verstandig is, erkenne ze.
Want de wegen des HEREN zijn recht: rechtvaardigen wandelen daarop, maar
overtreders struikelen er.
Wie wijs is, weet dat de weg naar God de Vader alleen door wedergeboorte
mogelijk is, Christus aannemen als Verlosser en Heer, is de enige rechtmatige
bekering. Wie wijs is in eigen ogen zal nooit de weg bewandelen die voor
rechtvaardigen bestemd is, God zal verderven de wijsheid der wijzen, en van het
verstand der verstandigen zal Hij niets overlaten. Degenen die Gods weg vinden,
bewandelen het pad des levens, want zij hebben ontdekt dat Gods liefde hen
boven alles uittilt, zodat zij voor struikelen worden behoed. Als genade
gevonden wordt, dan is er besef van vergeving van zonden, dan wordt het zeer
duidelijk, dat rechtvaardiging plaats heeft gevonden. Verstandig zijn in Gods
ogen, is voor degene die Hem kent, wijsheid is een geschenk van God om Hem
te dienen en de rechte weg te kunnen bewandelen. Komen met schuldbelijdenis
voor zijn aangezicht, maakt dat Gods barmhartigheid voor een ieder te vinden is.
Galaten 5:25
Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.
Wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees, de
gezindheid van het vlees is de dood, de gezindheid van de Geest is leven en
vrede. Putten wij uit het vermogen van ons vlees, ons eigen denken, dan zijn wij
al snel beland in oud en kortzichtig, en in het onvermogen om helder te denken.
Het is de Geest die wijsheid wil geven, mits wij ons laten leiden door de Geest,
overgave aan Gods besturing door de Geest maakt dat wij putten uit de bron van
levend water. De werken van het vlees hebben altijd hetzelfde kenmerk, zondig
en onrein, geen wonder dat de heilige Geest recht tegenover het vlees blijft
staan, er kan geen vermenging van vlees en Geest bestaan. Gods woord brengt
scheiding tussen ziel en geest, tussen rein en onrein, tussen heilig en onheilig.
Psalm 143:8
Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U;
maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.
Uit onszelf hebben wij geen schijn van kans om voor Gods aangezicht te kunnen
staan, laat staan wandelen, God is het die rechtvaardigt. Door het bloed van
Jezus worden wij gerechtvaardigd, Hij is de Rechtvaardige, Hij leeft om velen
rechtvaardig te maken, wij mogen om die reden als rechtvaardigen wandelen.
Jesaja 30:21b
Dit is de weg, wandelt daarop.

387
Spreuken 13:7
Sommigen stellen zich rijk aan, terwijl zij in het geheel niets hebben;
anderen houden zich arm bij veel bezit.
Het is beter onaanzienlijk te zijn en een knecht te hebben, dan zich groot voor te
doen bij broodgebrek. De onaanzienlijke is niet in aanzien bij mensen, hij is er
niet op uit indruk te maken en pocht niet over eigen kunnen of vermogen. Wel
veel rijkdom bezitten en dat niet als een maatstaf zien om meer te zijn dan een
ander, is een kenmerk van iemand die God kent. Je iets verbeelden en het niet
zijn, staat in schril contrast met de werkelijkheid, het is niet vol te houden, en
het is gedoemd om te mislukken. God heeft ons geroepen om zijn kind te zijn, er
is geen groter rijkdom en eer te bedenken, Hij roept zonder aanzien des persoons
en ziet het hart van een ieder aan, het zijn de nederigen die Hij genade schenkt.
Jakobus 2:5
Hoort, mijn geliefde broeders! Heeft God niet de armen naar de wereld
uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het Koninkrijk,
dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben?
Het is zo voor de hand liggend, opzien naar mensen die het gemaakt hebben, en
neerzien op mensen die minder hebben, en je daarnaar richten. Zo is het niet bij
kinderen van God, wij zijn voor God aan elkaar gelijk, elke zelfverheffing is
hoogmoed, en je minder voelen is net zo min goed. Onderscheid maken onder
elkander en optreden als rechters, die zich door verkeerde overwegingen laten
leiden, hoort bij vleselijk denken. Gods wet gebiedt ons elkander lief te hebben,
zonder aanzien des persoons, ziende op Jezus, puttend uit Gods bron van liefde.
1 Korintiërs 1:28-29
en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren,
dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen,
opdat geen vlees zou roemen voor God.
Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden:
wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij, gelijk
geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here. Alles hebben wij ontvangen uit
Gods hand, niets is meer van onszelf, Hij schenkt ons in Christus alle dingen.
Voor ons is roemen naar het vlees uitgesloten, het kan niet bestaan voor Gods
aangezicht, Hij wijst elke vorm van hoogmoed af. De mens toch ziet aan wat
voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan, wat een heerlijke zekerheid hebben
wij daarmee gekregen, een ieder mag komen zoals hij is, tot verlossing en heil.
Psalm 75:8
maar God is rechter, Hij vernedert deze en verhoogt gene.
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Psalm 55:23
Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen;
Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.
Geloof in werking, niet bij de pakken neerzitten, maar Gods aangezicht zoeken,
juist in moeilijke omstandigheden, maakt dat Gods antwoord vol van
bescherming is. Hij is de God van alle hoop, Hij geeft volharding, juist als het
voor ons niet te dragen is, Hij geeft kracht in wanhoop en draagt ons elke dag.
Voor de mens die boos wordt in moeilijke omstandigheden, ziet de uitkomst er
totaal anders uit, dan is zelfmedelijden de leidraad, en de verontwaardiging
neemt toe. Opstandigheid in het leven van een kind van God, is vaak een ingang
van veel duisternis, het wordt van kwaad tot erger, en Gods licht is ver te
zoeken. Het verschil is groot, God vertrouwen in alle omstandigheden, Hem in
alles betrekken, Hem in alles zoeken, en Hij antwoordt met kracht en sterkte.
Psalm 16:8-9
Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand
staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,
zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen.
God zelf maakt ons het pad des levens bekend, er is overvloed van vreugde voor
zijn aangezicht, liefelijkheid is in zijn rechterhand, voor eeuwig. God heeft ons
leven in zijn hand, een machtige, sterke hand, zijn hand is op ons vol van zegen
en vol van barmhartigheid. Veilige handen, beschermende handen, die elke keer
weer gevonden worden bij ootmoedigen, die vol van verlangen Hem zoeken en
vinden. Het leven is uit God, er is geen schoner en rijker leven dan dichtbij
Hem, Hij bestuurt en Hij houdt vast, vertrouwelijke omgang is voor degene die
Hem kent en vreest. Hij is Heer over dood en leven, voor wie of wat zouden wij
vrezen, niets of niemand kan Hem tegenhouden, en niets kan Hem evenaren.
1 Korintiërs 15:58
Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar,
te allen tijde overvloedig in het werk des Heren,
wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.
Het leven heeft veel verrassingen voor ons, alles laat God medewerken ten
goede voor degenen die van Hem houden. Wij komen niets te kort, door Jezus
Gods Zoon, mogen wij met vrijmoedigheid tot de troon der genade gaan, daar
ontvangen wij barmhartigheid en genade om hulp te verkrijgen op Gods tijd.
Psalm 46:2
God is ons een toevlucht en sterkte,
ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
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Jesaja 49:25
Maar zo zegt de HERE: Toch worden de gevangenen
aan een sterke ontnomen, en ontkomt de buit van een geweldige.
Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders en Ik zelf zal uw zonen redden.
Belofte van onze God die wonderen doet, boven bidden en denken, Hij is de
Almachtige en waarachtige, die doet naar zijn woord. Ook al vindt de sterke dat
hij in zijn recht staat om gevangen te nemen en te houden, niets of niemand kan
God tegenhouden. Als God spreekt, staat het vast, Hij zal bevrijden, Hij zal voor
ons strijden, Hij zal redden wat verloren dreigde te gaan, en terug brengen naar
huis. Als God zijn stem doet horen, moet al het andere zwijgen, vijanden hebben
geen schijn van kans, Hij rooft terug wat Hem toebehoort, vuur gaat voor Hem
uit. Hoe klein en nietig is de mens vergeleken met de almacht van God, hoe
weinig is er over van de machten der duisternis, die overwonnen vijanden zijn.
Hij brengt zijn kinderen veilig thuis, zijn liefde is de sterkste macht, die elke
haat zal neerslaan, wat een vreugde zal er zijn, over elke zoon die gered wordt.
Zacharia 9:16
Zo zal de HERE, hun God, hen te dien dage verlossen als de kudde die
zijn volk immers is, ja zij zijn kroonjuwelen, die zullen blinken in zijn land.
O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, Gij, die uw
majesteit toont aan de hemel. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij
sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te
doen verstommen. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan
en de sterren, die Gij bereid hebt: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het
mensenkind, dat Gij naar hem omziet? Toch hebt Gij hem bijna goddelijk
gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen
over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd: Halleluja!
Psalm 110:1
Aldus luidt het woord des HEREN tot mijn Here:
Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb
als een voetbank voor uw voeten.
Hogepriester en Koning is Christus Jezus voor eeuwig, Hij is de redder van onze
ziel, Hij is de leeuw van Juda, die oorlog voert tegen elke vijand die in de weg
staat. Als overwinnaar worden alle vijanden onder zijn voeten gelegd, daar is de
plaats waar overwinning geproclameerd wordt. In Gods liefde krijgen wij daar
deel aan, wij zijn meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.
Lucas 19:10
Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden
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Matteüs 16:27
Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders,
met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden.
Bedacht zijn op de dingen Gods, staat onmiddellijk tegenover bedacht zijn op
die der mensen. Een ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het
verliezen; maar een ieder die zijn leven verloren heeft om Zijnentwil, die zal het
vinden. Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar
schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?
Jezelf verloochenen komt tot uiting als het erop aankomt, Jezus volgen betekent
een prijs betalen in de vorm van niet ik, maar Hij. Alles wat gedaan is uit liefde
voor Jezus, behoudt zijn waarde en zal blijven bestaan. Het loon is zo anders als
je probeert de wereld als belangrijk te zien, het tijdelijke boven het eeuwige
zetten, brengt een mens in aards denken, waarin geen hoop is voor de toekomst.
Jesaja 59:19
En men zal vanwaar de zon ondergaat de naam des HEREN vrezen
en vanwaar zij opgaat zijn heerlijkheid, want Hij komt
als een onstuimige rivier, door de adem des HEREN voortgezweept.
Vergelding heeft twee kanten, positief en negatief, aanneming of afwijzing, goed
gedaan of buitengeworpen worden. Vreze des Heren maakt ons oplettend en
waakzaam, het goede doen en het kwade laten, is Gods oproep van alle tijden.
Men kan een denkfout maken, door te veronderstellen dat de dag des Heren
komt zonder gericht, niemand ontkomt daar aan. Wij, Gods kinderen zijn door
het geloof in Gods Zoon behouden, en toch moeten wij verantwoording afleggen
van onze daden. Van elk ijdel woord, dat wij zullen spreken, zullen wij
rekenschap moeten geven op de dag des oordeels, want naar onze woorden
zullen wij gerechtvaardigd worden, en naar onze woorden veroordeeld worden.
Lucas 21:27-28
En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met
grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden,
richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.
Heerlijke opdracht, naar Hem kijken, je ogen op Hem gericht houden die de
voleinder is van je geloof, je vertrouwen op Hem stellen zodat je onaantastbaar
bent. Wat er ook gebeuren gaat, Jezus is alles waard, niets kan ons scheiden van
de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. Wij overwinnen door het
bloed van het Lam, wij overwinnen omdat wij ons leven niet hebben liefgehad.
Openbaring 19:2a
want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen,
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Psalm 25:6
Gedenk uw barmhartigheid, HERE,
en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid;
Gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk mijner
naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, Here. Een smeekbede om in
het reine te komen met de Here onze God is soms noodzakelijk, als de voeten
afgegleden zijn naar een verkeerd pad. De menselijke natuur heeft de neiging
om het heft in eigen handen te nemen, met als gevolg dat de zondige natuur zijn
gang kan gaan. Het besef dat Gods weg is verlaten, doet de oprechte van hart
verlangend terugkeren naar de God van zijn heil, wetend dat God gaarne
vergeeft. God is goed en waarachtig, Hij wil zondaars onderwijzen aangaande
zijn weg, want ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht. Wie is de man die
de Here vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen.
Lucas 6:36
Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.
Het basisprincipe van het Koninkrijk van God is vergeving, Gods genade houdt
in dat in Jezus onze zonden vergeven zijn, en het geeft aan ons de verplichting
om ook elk ander mens te vergeven. Vijand of vriend mag niets uitmaken, Gods
liefde in ons is ruim voldoende om in staat te zijn deze liefde in werking te
zetten. Barmhartig zijn, spreekt tegen het oordeel, vrijspreken ziende op jezelf is
een dagelijks oefenterrein, die altijd veel vrucht voortbrengt. Moeite die gedaan
is om niet naar je menselijk gevoel, maar aan Gods woord te denken, brengt de
noodzakelijke scheiding tussen vlees en geest. Gods woord in ons, is de grond
van zegen die door de Geest levend wordt gemaakt, het kruis brengt ons het
sterven aan onszelf, daar is het leren om net als de Vader, barmhartig te zijn.
Psalm 17:7
Maak uw gunstbewijzen wonderbaar,
Verlosser van hen die voor tegenstanders schuilen bij uw rechterhand.
Aan tegenstanders geen gebrek in deze wereld, en toch is daar het verschil van
inzicht en reageren die ons anders maakt dan anderen. Wij hebben Christus leren
kennen, wij hebben zijn genade leren kennen, kostbare liefdesbewijzen zijn ons
geschonken, in Jezus onze Heer. Wij mogen schijnen als lichtende sterren in de
wereld, het woord des levens vasthoudende, verzekerd van Gods gunstbewijzen,
mogen wij wandelen voor Gods aangezicht, in de volle bewaring van zijn liefde.
Psalm 91:4
Met zijn vlerken beschermt Hij u,
en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.
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Johannes 21:17
Hij zeide ten derden male tot hem: Simon, zoon van Johannes,
hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de derde maal
tot hem zeide: Hebt gij Mij lief? En hij zeide tot Hem: Here, Gij weet alles,
Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid mijn schapen.
Na driemaal verloochening, nu driemaal herstel, eerst totaal de weg kwijt, en nu
in volle barmhartigheid aangenomen als leider van lammeren en schapen. Eerst
de totale afgang, een dieptepunt die zijn weerga niet kent, en dan deze vragen
die hem in het diepst van zijn ziel raken. Liefde die niet te bevatten is, liefde die
Petrus zijn leven lang alleen maar heeft kunnen beantwoorden met volledige
toewijding aan zijn Here en God. Hij wist wie Jezus was, zijn belijdenis is ons
allen bekend: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, woorden die
door openbaring van de Vader zijn gegeven. Wie van ons is niet door diepe dalen
gegaan, om vervolgens de reddende hand van Jezus te ervaren als troost, en als
heerlijke zekerheid, dat zijn liefde nooit alleen laat. Hem verloochenen is
oorzaak van breuk, Hem weer belijden, brengt herstel en eeuwige dankbaarheid.
Psalm 116:5
Genadig is de HERE en rechtvaardig, onze God is een ontfermer.
Ik heb de Here lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smekingen, want Hij heeft
zijn oor tot mij geneigd, daarom zal ik mijn leven lang tot Hem roepen. Banden
van de dood hadden mij omvangen, angsten van het dodenrijk hadden mij
aangegrepen, ik ondervond benauwdheid en smart. Maar ik riep de naam des
Heren aan: Ach Here, red mijn leven, de Here bewaart de eenvoudigen; ik was
verzwakt, maar Hij heeft mij verlost. Want Gij hebt mijn leven van de dood
gered, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot, ik zal wandelen voor het
aangezicht des Heren in het land der levenden. Hoe zal ik de Here vergelden al
zijn weldaden jegens mij? De beker der verlossing zal ik opheffen, ik zal de
naam des Heren aanroepen, in de tegenwoordigheid van al zijn volk, halleluja!
1 Johannes 4:19
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
Het eerste gebod, onze God liefhebben boven alles en iedereen, is voor ons
mogelijk geworden door de komst van Gods Zoon. Hem hebben wij lief, als
Verlosser en Heer, in Hem en door Hem, kunnen wij liefhebben zoals de eis van
de wet het vraagt. Die liefde is voorwaarde in elke verhoring van gebed, wij zijn
Jezus waardig als Hij in alles voorrang heeft, dan is Hij de Koning van ons hart.
Psalm 18:2
Hij zeide: Ik heb U hartelijk lief, HERE, mijn sterkte,
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Spreuken 11:27
Wie het goede nastreeft, zoekt welbehagen;
maar wie het kwade najaagt, hem zal het overkomen.
Goed doen vanuit onze menselijke natuur heeft al snel een bijgedachte, het
goede nastreven zoals het bedoeld is, is altijd samen met onze Heer en Heiland.
Gods woord is meer dan duidelijk, vlees kan God niet behagen, zoeken wij Gods
wil en handelen wij vanuit de heilige Geest, dan doen wij het goede. Het goede
doen heeft altijd dezelfde kenmerken, wandelen in het licht en het kwade haten.
Een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn
werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht,
opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. Jaag je het kwade na,
dan komt dat onherroepelijk achter je aan, het is een valkuil die zijn werk doet.
Psalm 37:5-6
Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken;
Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.
Wees niet afgunstig op de bedrijvers van ongerechtigheid, benijd niet wie
onrecht plegen; want zij verdorren snel als het gras, en verwelken als het groene
kruid. Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht
getrouwheid; verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
Het kan gebeuren dat er afgunst ontstaat over de voorspoed van de man die boze
plannen heeft, een niet begrijpen maakt dat mogelijk. Wordt er nagedacht, dan is
daar een zeker weten, het zal niet goed eindigen met die mens. Door de Here
worden de schreden van de man bevestigd, aan wiens weg Hij welgevallen
heeft; wanneer hij valt, stort hij niet neder, want de Here schraagt zijn hand.
Spreuken 14:22
Zullen de bewerkers van het kwade niet dwalen?
Doch liefde en trouw zijn voor de bewerkers van het goede.
God is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken, zijn liefde en trouw staan
garant om uit te putten bij elke gelegenheid. Het bedenken van het goede staat
voorop, met liefde antwoorden als er wordt geprobeerd om je van je stuk te
brengen, is daar een voorbeeld van. Hoezeer heb je dan de wijsheid nodig, die
wordt gegeven aan hen die daarom vragen, in geloof. Van binnen voelt het
duidelijk anders, je vlees is geen goede raadgever, Gods Geest wel, Hem hebben
wij nodig om het woord van God in ons, levend te maken, tot eer van onze Heer.
Efeziërs 2:10
Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken
te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
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Spreuken 28:23
Wie een ander vermaant, zal later meer dank oogsten
dan wie vleit met gladde tong.
Vleien voelt prettig om te spreken en om te horen, een zoete klank, maar o zo
gevaarlijk, als het geestelijke dingen betreft. Het voelt als liefdevol, het vlees is
helemaal gerustgesteld, alles is goed, en niets is verkeerd. Vermaning
daarentegen, voelt heel vervelend voor het vlees, en wordt in eerste instantie
altijd afgewezen. God vermaant in zijn woord vele malen, leesbaar voor een
ieder, het doen is dan een tweede, je kunt er makkelijk aan voorbij gaan. God
vermaant uit liefde, wordt er niet goed gehandeld, dan heb je kans dat God de
mond van een dienstknecht gebruikt. Geen gemakkelijke taak, omdat in eerste
instantie boosheid je loon is, ben je bekwaam gemaakt door God, dan weet je dat
deze reactie heel normaal is. Indien er geluisterd is naar de vermaning, dan komt
de dankbaarheid vanzelf, omdat de waarheid in liefde altijd bevrijdend werkt.
Hebreeën 12:5-6
en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als zonen spreekt:
Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet,
als gij door Hem bestraft wordt, want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here,
en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt.
Om te begrijpen dat vermaning altijd uit liefde wordt gegeven, is geloof strikt
noodzakelijk, geloven dat God een en al liefde en goedheid is, maakt dat
onderwerpen aan zijn opvoeding niet moeilijk is. Tot bloedens toe weerstand
bieden aan de zonde, in de kracht van de Geest, brengt heiligheid en reinheid
voort. Wij hebben nodig dat wij de tucht van onze hemelse Vader omarmen als
goed voor ons, omdat sterven aan jezelf vrucht ten eeuwige leven voortbrengt.
Alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde maar smart te brengen, doch
later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat
in gerechtigheid, tot eer en glorie van onze hemelse Vader, die ons liefheeft.
Spreuken 10:17
Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt,
maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.
Beloning naar werken, daar is geen verschil in, maar de uitkomst van beiden
wel, de een is Gods weg, de ander zonder Gods zegen. Oorzaak en gevolg die
wij zelf in de hand hebben, keuze genoeg in het leven, wie wijs is kiest de weg
van God, daar is inzet en een luisterend oor voor nodig, Gods weg is de beste.
Spreuken 19:20
Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat gij tenslotte wijs wordt.
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Spreuken 13:20
Wie met wijzen omgaat, wordt wijs;
maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht.
Slechte omgang bederft goede zeden, met wie je omgaat word je besmet, er is
geen nieuws onder de zon wat betreft het weten over oorzaak en gevolg. Vanaf
jonge leeftijd, tot in de ouderdom blijft dit van kracht. Zijn er voorbeelden die
op het eerste gezicht aantrekkelijk lijken, dan blijkt al spoedig wat de gevolgen
zijn. Wijs of dwaas, hemels of aards, daar waar het hart zich naar uitstrekt, daar
krijgt de mens deel aan. De wereld lijkt zoveel meer te bieden, zonder inzicht
krijg je daar deel aan, die brede weg leidt naar het verderf, en slechtheid wordt
je deel. Wijsheid heeft alles te maken met het goede doen, hemelse wijsheid
maakt een mens zeer aantrekkelijk, en is alle navolging waard. De vrucht van
iemands wandel, is voor een ieder zichtbaar, die wijsheid navolgen is alleen
mogelijk door wandelen in de Geest, in relatie met onze Here Jezus Christus.
Psalm 26:4-5
Bij de valsaards zit ik niet neer, met de huichelaars ga ik niet om;
ik haat het gezelschap der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet neer.
Doe mij recht, Here, want ik heb in onschuld gewandeld; op de Here heb ik
vertrouwd zonder te wankelen. Toets mij Here, en beproef mij, keur mijn nieren
en mijn hart, want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, en ik wandel in uw
waarheid. Here, ik heb lief de stede van uw huis, de woonplaats van uw
heerlijkheid. Raap mijn ziel niet weg met de zondaars, noch mijn leven met hen
die bloed vergieten, aan wier handen misdaad kleeft, en wier rechterhand vol is
van geschenken. Ik echter wandel in onschuld – verlos mij en wees mij genadig,
mijn voet staat op een effen baan – in de samenkomsten zal ik de Here prijzen.
Jakobus 3:13
Wie is wijs en verstandig onder u?
Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.
De wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk,
gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
Het leerprogramma van God wordt hier aangeduid als maatstaf van een leven
dat toegewijd is aan Hem, wijsheid die Hij geeft om niet, als je Hem meer
liefhebt, dan jezelf. Inzicht in het verschil tussen goed en slecht, is noodzakelijk
om op het effen pad te blijven, onderscheiding is bewapening tegen alle leugens.
Psalm 111:10
De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, een goed inzicht
hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.
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Johannes 4:24
God is geest en wie Hem aanbidden,
moeten aanbidden in geest en in waarheid.
Alles is met de komst van Christus Jezus veranderd, geen speciale plaats in een
bepaalde stad om te aanbidden, maar aanbidding die plaats vindt in ons lichaam,
de tempel van de heilige Geest. Door bekering en wedergeboorte, is onze geest
opgewekt, om Gods woord en waarheid te verstaan. Het is onmogelijk om vrij te
zijn van leugen en bedrog zonder de Geest der waarheid, Hij overtuigt van
zonde en gerechtigheid, in een ieder die Jezus aanneemt als persoonlijke
Verlosser. Als wij in zijn woord blijven, zijn wij waarlijk discipelen van Jezus,
wij zullen de waarheid verstaan, en de waarheid zal ons vrijmaken. De Vader
zoekt waarachtige aanbidders, die vol zijn van zijn Geest, die zich telkens weer
willen buigen voor zijn onderwijzing en tucht. In een gemeente waar mensen
God ernstig nemen, zal aanbidding een eerste plaats innemen, Gods grote daden
zullen verkondigd worden, in dankbare lofprijzing, vol van ontzag en verering.
Psalm 40:11
Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart,
van uw trouw en uw heil spreek ik,
uw goedertierenheid en uw waarheid verheel ik niet voor een grote gemeente.
Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over, als Gods gerechtigheid is
doorgedrongen, en zijn trouw is bewezen, kan een mens alleen maar in
verwondering zich uiten over zoveel heil. Zijn verbond in genade gegeven kan
alleen maar in grote dankbaarheid omgezet worden. Er is moed voor nodig om
hardop te spreken van zijn goedertierenheid en trouw, doe je dat, dan brengt het
een heerlijke zegen, van beaming door de Geest. Laten wij dan door Jezus, Gode
voortdurend een lofoffer brengen, de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden.
Psalm 34:4
Maakt met mij de HERE groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen.
De hoogste lofprijs die wij God kunnen geven is te doen wat Hij zegt, zijn naam
verheffen wij door ons neder te buigen voor zijn wil. Staan wij in zijn wil, dan is
zijn naam noemen een liefelijke klank voor God, dan is onze lofprijs aangenaam
voor zijn oren. Lippendienst heeft nog nooit iemand goed gedaan, er wordt geen
gehoor aan gegeven, en brengt dus niets, van harte God grootmaken brengt alles.
Efeziërs 5:18b-20
wordt vervuld met de Geest, en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen
en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte, dankt te allen
tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles,
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Lucas 2:46-47
En het geschiedde na drie dagen, dat zij Hem vonden in de tempel,
waar Hij zat te midden der leraren, terwijl Hij naar hen hoorde
en hun vragen stelde. Allen nu, die Hem hoorden,
waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden.
Zijn ouders waren terug gekomen om Jezus te zoeken, Hij was achter gebleven,
terwijl de familie op weg naar huis ging. Zij waren één dagreis ver en hadden
Hem gezocht onder de verwanten en bekenden, als twaalfjarige had Hij veel
vrijheid om zijn eigen gang te gaan. Zij vonden Hem na drie dagen, en toen zij
Hem zagen stonden zij versteld over de plaats en in welke hoedanigheid Hij de
leraren te woord stond. Hun reactie is voor elke ouder te begrijpen, een kind
kwijt zijn is angstaanjagend, op zich is hun verwijt terecht. Maar de reactie van
hun zoon is kenmerkend voor Jezus, waarom hebt gij naar Mij gezocht? Wist gij
niet, dat Ik bezig moet zijn met de dingen mijns Vaders? Hij wist wie zijn Vader
was, Hij wist wie Hijzelf was, Hij sprak vanuit het kennen, geen wonder dat de
leraren verbaasd waren over zijn antwoorden. Zijn ouders begrepen het woord
niet, dat Hij tot hen sprak, Hij ging met hen naar huis en was hun onderdanig.
Johannes 14:25-26
Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf;
maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam,
die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.
Het blijft een voorrecht, door ons geloof in Jezus, Gods Zoon, hebben wij een
Leraar ter gerechtigheid. Het is de Geest die ons Gods woord te binnen brengt,
het is de Geest die het woord in ons tot leven brengt, Hij is het ook die kracht
geeft en wijsheid vanuit Gods troon. Zonder Hem is het onmogelijk om Jezus te
volgen, Hij verheerlijkt Jezus, door uit Hem te nemen en het aan ons bekend te
maken. Hij is het die de wil van de Vader bekend maakt aan een ieder van ons
persoonlijk, zodat wij ten volle zullen beseffen wat ons ten deel is gevallen.
Johannes 3:34
Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods,
want Hij geeft de Geest niet met mate.
Een onuitputtelijke bron van levend water, die nooit teleurstelt, spreken vanuit
de heilige Geest, maakt van ons gezalfden des Heren. Het is de zalving die ons
leert, wij zullen allen door God geleerd zijn, indien wij als leerlingen horen.
Wijsheid en openbaring ontvangen wij, om God te leren kennen zoals Hij is.
2 Korintiërs 1:21
Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God,
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Psalm 63:3
Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd,
ziende uw sterkte en uw heerlijkheid.
Op geen enkele manier kan de wereld iets begrijpen van de inwonende
heerlijkheid van God, die ons door geloof is geschonken in Jezus, Gods Zoon.
De wereld kan de Geest van God niet ontvangen, hun ongeloof is de oorzaak en
vasthoudend daaraan, zullen zij nooit iets begrijpen van mensen die wel
geloven. Vervolging ligt in een klein hoekje, want je vertrouwen op iets zetten,
wat volgens hen niet bestaat, is dom en naïef, en maakt dat spot een eerste plaats
inneemt. De rijkdom die een kind van God heeft, wordt ervaren als een kostbare
schat, die niemand af kan pakken, God ervaren is God zien, zijn kracht en liefde
staan daar garant voor. Wie Hem kent, weet uit ervaring dat strijd erbij hoort,
God laat alle dingen medewerken ten goede voor hen, die Hem liefhebben.
2 Korintiërs 3:18
En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is,
de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld
van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.
Een beter verbond, met betere beloften heeft God ons in Christus Jezus gegeven,
niet meer de letter, maar de Geest, niet meer onmogelijk om te volvoeren, maar
totaal mogelijk. Ons vlees was niet in staat om Gods wil te doen, door bekering
is de bedekking weggenomen, die in Christus verdwijnt, alles maakt Hij nieuw.
De bedekking is geldig voor Jood en heiden, beiden kunnen zonder Christus de
heerlijkheid Gods niet ontwaren, beiden hebben nodig dat ogen en verstand
worden geopend. Wedergeboren kinderen Gods, ontvangen de Geest als helper,
zij gaan van kracht tot kracht, en van heerlijkheid tot heerlijkheid, voor altijd.
1 Petrus 4:14
Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig,
daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust.
Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof
u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan
het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de
openbaring zijner heerlijkheid. Die vreugde is er, het is volop aanwezig in harten
die vol zijn van Gods Geest, die vreugde is te zien en te horen, en zijn een
getuigenis van Gods aanwezigheid, voor velen een zichtbaar bewijs van geloof.
Romeinen 8:17b
immers, indien wij delen in zijn lijden,
is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.
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Matteüs 6:1
Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen,
om door hen opgemerkt te worden;
want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is.
Gerechtigheid doen, en het aan iedereen verkondigen, is voor veel mensen
oorzaak van bewondering, en geeft een loon dat prettig aanvoelt. Geroemd
worden, een flinke klop op de schouder, geliefd zijn door vrijgevigheid, het is
een zeer kortstondig loon. Worden goede daden in het verborgene gedaan, dan is
degene die het ziet, God de Vader, die elke daad zal vergelden op zijn manier.
Ook gebed kan oorzaak zijn om indruk te maken, veel schitterende woorden
gebruiken, staat garant voor uitingen van bewondering, over zoveel moois. Ook
hier is de verborgen plek, die niemand kan horen, de plaats in ons binnenste,
waar onze Vader naar hoort en verhoort. Gebeden die in het openbaar plaats
vinden, die vanuit een gelovig hart gericht zijn op God, hebben dezelfde waarde.
Spreuken 13:13
Wie het woord veracht, moet het ontgelden;
maar wie het gebod vreest, hem zal vergolden worden.
Gods woord is onze leidraad voor alles, en is vooral bedoeld om na te volgen,
lezen, horen en doen, moet geoefend worden, totdat het eigen is geworden. Er is
zoveel beloning in het doen van Gods wil, heerlijke zegeningen en Hem leren
kennen. Zoals bij elke oefening, gaat dat gepaard met vallen en opstaan, en
volharding is dan geboden, ontmoediging moet plaats maken voor volhouden.
Zoeken blijft altijd nodig, God verwent zijn kinderen niet met kant en klaar
weten, zijn wil zoeken betekent in de praktijk moeite willen doen, in zijn woord
en door zijn Geest. God is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken, Hij kent
onze harten en onze bedoelingen, wie Hem vrezen zullen door Hem gekend zijn.
Romeinen 2:6-8
die een ieder vergelden zal naar zijn werken: hun, die, in het goeddoen
volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken,
het eeuwige leven; maar hun, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam
en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap.
Vergelding gaat twee kanten uit, positief en negatief, Gods gerechtigheid gaat
zonder aanzien des persoons, het doen of nalaten is een eigen verantwoording.
Geloof in werking geeft grote zekerheid voor nu en voor eeuwig, zonder geloof
vaart niemand wel, God dienen is doen wat Hij zegt, en het eert Hem voor altijd.
Spreuken 8:18
Rijkdom en eer zijn bij mij, duurzaam goed en gerechtigheid.
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Psalm 30:6
want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen;
des avonds vernacht het geween, tegen de morgen is er gejuich.
Een ogenblik is voor ons zeer kort, voor God is tijd volkomen anders, één dag
bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Tijd is bij uitstek in
Gods hand, Hij heeft de tijd en neemt de tijd, om zijn kinderen te leren Hem van
dienst te zijn. In oprechtheid Hem dienen brengt Gods welbehagen en dat duurt
tot in eeuwigheid, dat wat nog wankelbaar is, wordt beproefd, en moet door vuur
heen onwankelbaar worden. Als wij wankelen, verbergt God zijn aangezicht, dat
brengt schrik teweeg, als wij leren smeken om genade, dan duurt zijn toorn een
ogenblik. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, Hij is een
verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, ook die der wereld.
1 Tessalonicenzen 5:9-10a
want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid
door onze Here Jezus Christus, die voor ons gestorven is,
Wij zijn kinderen des lichts en kinderen des dags, wij behoren niet aan nacht of
duisternis toe, laten wij dan wakker en nuchter zijn. Laten wij, die de dag
toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de
helm van de hoop der zaligheid. Wij zijn vol van hoop, omdat wij in Christus
deel hebben aan het eeuwig heil, dat wij dag en nacht kunnen ervaren. Hetzij wij
waken, hetzij wij slapen, wij leven tezamen met Hem, die voor ons gestorven is.
Romeinen 13:11
Gij verstaat immers de tijd wel,
dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken.
Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen.
Geloof en liefde zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, de liefde is de
vervulling der wet, de liefde doet de naaste geen kwaad. Leven naar Gods
welbehagen, heeft alles met de heilige Geest te maken, ons vlees kan Hem niet
behagen. God liefhebben zonder de Geest is een onmogelijke opgave, in ons
vlees zit vijandschap en is altijd tegen de dingen van God. Onderwerping en
overgave is voor ons de enige mogelijkheid om te leven naar Gods wil. Gods
liefde is in onze harten uitgestort door de heilige Geest, die aan ons gegeven is.
Rijkelijk voorzien van mogelijkheden om te leven naar Gods welbehagen,
mogen wij ons verheugen in een hoopvolle toekomst, die vol is van Gods heil.
Jesaja 54:8a
in een uitstorting van toorn heb Ik mijn aangezicht een ogenblik voor u
verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid ontferm Ik Mij over u,
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Johannes 4:42b
Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf
hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Heiland der wereld is.
Het geloof is uit het horen, en het horen door het woord van Christus, al wie op
Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Het woord horen is een
eerste kennismaking met het evangelie, komt er een uitnodiging tot bekering,
dan is er de mogelijkheid om zelf Jezus te leren kennen, mits de bekering echt
is. Een echte bekering uit zich door een onstilbaar verlangen om in Gods woord
te lezen, en door boeken te lezen waarin andere christenen vertellen over hun
Heiland en Heer. Veranderingen vinden plaats, zodat het voor de bekeerling zelf
heel duidelijk is dat er een nieuw leven is begonnen, met verstrekkende
gevolgen. Dan is het belijden dat Jezus Heer is, een gevolg van geloof in het
hart, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt
men tot behoudenis. De vrucht van bekering wordt omgezet in een eigen relatie
met Christus Jezus, dat is niet meer van horen zeggen, maar van zeker weten.
Lucas 8:11-12
Dit is de gelijkenis: Het zaad is het woord Gods. Die langs de weg, zijn zij,
die het gehoord hebben; daarna komt de duivel en neemt het woord
uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden worden.
Een zaaier ging uit om te zaaien, het woord Gods werd verkondigd, en toch is er
van de vier verschillende, maar één van de vergelijking, waar het woord opwast.
Dat zijn degenen, die met een goed en vroom hart het woord gehoord hebbende,
dat vasthouden en vrucht dragen in volharding. Er zijn verschillende redenen
van de andere drie, waarom onvruchtbaarheid het gevolg is, oppervlakkigheid,
geen beproeving aanvaarden, wereldse begeerten, kortom, zichzelf meer
liefhebben dan onze Heiland en Heer. Voor Gods kinderen is de hoop die in
Christus wordt gegeven, onontbeerlijk, Hij is hun leven, voor eeuwig en altijd.
Psalm 126:6
Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt;
voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven.
Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Voor de brengers van Gods
woord, een grote troost, ook al lijkt het soms hopeloos, Gods woord zal ingang
vinden. Voorbidders en predikers, horen bij degenen die met tranen zaaien, zij
dienen de Heer in volharding, en eens zullen zij de oogst aanschouwen, amen.
Jesaja 55:11a
alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn;
het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt
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Spreuken 23:15-16
Mijn zoon, indien uw hart wijs is, dan zal ook mijn hart zich verheugen;
dan zal mijn binnenste jubelen, wanneer uw lippen rechte dingen spreken.
Opvoeding gaat vooraf aan resultaat, strengheid is noodzakelijk om de rechte
weg te leren, wordt er geluisterd, dan is gehoorzaamheid een blijk van liefde
voor degene die opvoedt. Een hart dat zich laat vormen in een huisgezin waar
goede voorbeelden zijn, zal wijsheid leren op een speelse manier. Natuurlijk is
het ene kind van nature meer gehoorzaam dan het andere, en ook al krijgen
beiden dezelfde opvoeding, de uitkomst zal dikwijls zeer verschillend zijn.
Vreugde is er wanneer de vrucht van bijsturing zichtbaar resultaat oplevert,
vreugde voor het kind en vreugde voor de ouders. Wij kunnen op dezelfde
manier bedenken, wat er gebeurt als wij ons op laten voeden door onze God.
Aanvaarden wij zijn tucht, ook al doet het verdriet, het brengt op den duur, een
heerlijke vrucht, waarin het zoonschap Gods zichtbaar wordt, tot Gods eer.
Spreuken 15:33
De vreze des HEREN voedt op tot wijsheid,
en ootmoed gaat vooraf aan de eer.
De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige
is verstand. In Gods woord wordt veel gesproken over wijsheid, er is een groot
verschil tussen wijsheid van God, of die van mensen. Wijs zijn in eigen ogen,
brengt eigenwijsheid, en veroorzaakt vijandschap tegenover de dingen Gods.
Geen wonder dat God zich daar niet aan verbindt, Hij verbindt Zich aan zijn
woord, dat door zijn Geest tot leven wordt gebracht, bij een ieder die Hem
vreest. Wij mogen roemen in het feit dat wij Hem kennen, dat maakt ons
verstandig, er is in Gods ogen geen andere manier om verstandig te zijn. De
verstandige in eigen ogen, is voor God volkomen nutteloos, Hij wijst het af.
Psalm 37:30-31
De mond van de rechtvaardige gewaagt van wijsheid, zijn tong spreekt
het recht; de wet van zijn God is in zijn hart, zijn schreden wankelen niet.
Het spreken van een mens maakt openbaar wat in het hart leeft, waar het hart vol
van is, loopt de mond van over. Als Gods wet door de Geest van wijsheid en
openbaring bekend is gemaakt, brengt dat een heerlijke vrucht voort, het kennen
van de Hoogheilige. Volwassen kinderen van God, maken rechte sporen met hun
voeten, onvolwassen kinderen raken regelmatig het spoor kwijt. Voor een ieder
is de hoop om op te wassen in Christus Jezus weggelegd, Hij is onze Heer.
Spreuken 10:31a
De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid voort,
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Psalm 119:103
Hoe aangenaam zijn uw redenen voor mijn verhemelte,
meer dan honig voor mijn mond.
God heeft zijn redenen om leiding te geven en iemands leven te besturen, zijn
verordeningen zijn doelgericht en zeer persoonlijk. Hongeren en dorsten naar
Gods heil, gaat vooraf aan elk zichtbaar ontvouwen van Gods plan in iemands
leven. Inzicht wordt verkregen door onderwijzing in het zoeken naar Gods wil,
zoeken en vinden maakt, dat zijn wet in je binnenste wordt verstaan en omarmd.
Smaakt en ziet dat de Here goed is, door ondervinding leert een mens dat God te
vertrouwen is, dat verzadigt meer dan welke lekkernij ook. Zijn goedheid en
genade zijn steeds ons deel, elke dag van ons leven, wij zullen delen in het
feestmaal met Hem, nu en straks voor eeuwig, in het huis van onze Vader.
Psalm 19:8
De wet des HEREN is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis
des HEREN is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.
De bevelen des Heren zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod des
Heren is louter, het verlicht de ogen. Gods waarheid en licht hebben wij elke dag
nodig, ernaar jagen om Gods gerechtigheid te leren is een eerste vereiste. Het
komt niemand aanwaaien, er is inzet en moed voor nodig om te horen en te doen
wat Hij van ons vraagt. Het loon voor onze inspanning gaat boven bidden en
denken uit, Hij verzadigt ons met zijn liefde en zijn Geest. Het is Gods Geest,
die ons verlichte ogen des harten geeft, zodat wij kunnen weten, welke hoop zijn
roeping wekt. Hij is de Geest van wijsheid en openbaring, Hij is het die Gods
wet in ons binnenste schrijft, Hij is het, door wie wij Gods leiding ontvangen.
Spreuken 24:13-14
Eet honig, mijn zoon, want dat is goed, honigzeem is zoet voor uw gehemelte;
erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt,
dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.
Christus Jezus is de weg, de waarheid en het leven, Hij heeft voor ons de weg
bereid om deel te krijgen aan alle beloften Gods. De wijsheid wordt door Gods
kinderen verstaan door het geloof in onze Zaligmaker en Heer, Hij is de kracht
Gods en de wijsheid Gods. Wij hebben een heerlijk toekomstperspectief, God
houdt Zich aan zijn woord, het proefondervindelijk verwerven van kennis en
wijsheid, heeft eeuwigheidswaarde, in de zegen daarvan ligt rijke beloning.
1 Johannes 3:24
En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan
onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.
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Jesaja 46:4
Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen;
Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.
Hij is onveranderlijk, volkomen betrouwbaar, vanaf het moment van geboorte,
tot in de ouderdom, bewijst Hij steeds opnieuw, Hij is er voor zijn volk. God is
met niets en niemand te vergelijken, niemand is aan Hem gelijk, alleen Hij redt,
Hij draagt zoals niemand dat kan. Mensen die andere wegen zoeken om gered te
worden, om vrede te krijgen of om raad te krijgen, komen bedrogen uit, zij
zoeken en vinden niets dan ijdelheid. God heeft zijn volk lief, Hij bewijst en
geeft getuigenis aan een ieder die zoekt, want Hij laat Zich vinden in de naam
van Christus Jezus. Wij nemen Christus aan als onze Verlosser, en Hij is degene
die ons bij de Vader brengt, er is geen andere weg die tot Gods heil leidt. Gods
trouw en goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid, Hij laat niemand in de steek.
Johannes 16:12-13
Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen;
doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen
tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken,
maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.
Raad krijgen van God, door zijn Geest, is volkomen aangepast aan wat wij
kunnen dragen en verstaan, er is voor alles een tijd, Hij geeft het om niet.
Raadsbesluiten uit een ver verleden worden langzaam maar zeker zichtbaar voor
een kind van God die God ernstig zoekt, geestelijke groei maakt dit mogelijk. In
het begin zijn er nog veel raadselen, Gods woord wordt wel gelezen, maar veel
blijft nog verborgen, en toch is het lezen een eerste vereiste, om uiteindelijk te
worden gebruikt door de Geest om te spreken. Ons geestelijk oor zal horen en
verstaan, de waarheid zal doordringen en ons brengen op de weg van Gods heil.
Psalm 28:9
Verlos dan uw volk en zegen uw erfdeel,
weid hen en draag hen tot in eeuwigheid.
Een heerlijke smeekbede die noodzakelijk werd geuit voor Gods volk, ook aan
ons wordt die opdracht gegeven, bidden voor alle heiligen. De Geest zelf pleit
voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, Hij komt onze zwakheid te hulp;
want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. God, die de harten
doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God
voor heiligen pleit, voorbede die zijn weerga niet kent, aan ons gegeven tot heil.
Psalm 95:3
Want de HERE is een groot God, een groot Koning, boven alle goden,
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Psalm 66:19-20
Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij
God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.
Gods trouw is niet te beschrijven voor een kind van God, de dankbaarheid moet
geuit worden, maar woorden schieten te kort. Hij betoont Zich als de eeuwige
God, geen ding ontgaat Hem, Hij hoort onze gebeden en laat geen bidder staan.
De vreugde die er is in verhoring, is met geen pen te beschrijven, het is een
totale bevestiging van Gods liefde, die bij voortduring uitgaat naar zijn kinderen.
Wij zijn niet in staat om ook maar iets van die liefde te begrijpen, wij kunnen het
ervaren, er blij mee zijn, maar peilen hoe diep Gods liefde gaat, is voor ons niet
mogelijk. Christus Jezus is gekomen om aan ons de Vader bekend te maken,
niemand heeft ooit God gezien, de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des
Vaders is, die heeft Hem doen kennen, onvoorstelbare genade aan ons betoond.
Efeziërs 3:20-21
Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt,
bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen,
Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle
geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.
Het is Gods Koninkrijk, het is Gods gemeente, zijn heerlijkheid, zijn
aanwezigheid, is waar onze ziel naar verlangt. Hij is de bewerker van alle
dingen, want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het
werken in ons werkt. Hij geeft ons naar de rijkdom zijner heerlijkheid, en Hij
sterkt ons met kracht door de Geest in de inwendige mens, opdat Christus door
het geloof in onze harten woning maakt. Geworteld en gegrond in de liefde,
kunnen wij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de
breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus.
1 Kronieken 29:11
Van U, o HERE, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid,
de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is;
van U is de heerschappij, o HERE, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven.
Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte
en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken. Alles
krijgen wij om niet, Hij doet zijn milde hand open, Hij zegent wie Hem
liefhebben, die zijn trouw beantwoorden met eeuwige dankbaarheid. Hem komt
toe alle lofprijs en eer, alle eerbied en ontzag, want Hij is onze God voor altijd.
Romeinen 11:36a
Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen:
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Psalm 33:3
Zingt Hem een nieuw lied, speelt schoon op de snaren onder geschal.
Jubelt gij rechtvaardigen, in de Here, een lofzang betaamt de oprechten. Looft
de Here met de citer, psalmzingt Hem met de tiensnarige harp. Want des Heren
woord is waarachtig, al zijn werk geschiedt in trouw; Hij heeft gerechtigheid en
recht lief, de aarde is vol van de goedertierenheid des Heren. Door het woord
des Heren zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer.
Hij verzamelt het water der zee als een dam, Hij legt watervloeden in
schatkamers op. De ganse aarde vreze voor de Here, al de bewoners der wereld
moeten voor Hem ontzag hebben. Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en
het stond er, Hij, de Schepper van hemel en aarde komt toe alle jubel en lofzang.
Psalm 89:2
Van de gunstbewijzen des HEREN wil ik altoos zingen,
van geslacht tot geslacht zal ik uw trouw met mijn mond verkondigen.
Gods woord staat vol met liederen ter ere van Hem, veel teksten zijn daar
geschikt voor, en zijn opgeschreven zodat zij door vele generaties gezongen
kunnen worden. Zingen is een heerlijke manier om je te uiten, en is duidelijk een
gave van God waardoor wij een liefelijke klank voor zijn oren zijn. Hij zoekt
waarachtige aanbidders, in geest en in waarheid, wij mogen en kunnen zijn hart
verwarmen, in oprechte jubelzang. Als er enig begrip is voor Gods wezen, dan
kunnen wij niet anders dan Hem onze eeuwige dankbaarheid toezingen, want
Hij is het lied van ons hart. Zingen tilt ons boven de omstandigheden uit, het
baant de weg, zodat wij Gods heil kunnen zien, lofoffers brengen wij aan Hem.
Psalm 100:4-5
Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang,
looft Hem, prijst zijn naam; want de HERE is goed, zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten.
Voor Gods aangezicht staan als dienstknechten van God, brengt een vreugde die
nergens anders te vinden is. De heilige Geest vervult ons hart met Gods vreugde
en aanwezigheid, het brengt ons in Gods heerlijkheid die heiligt, en vervult ons
met diep ontzag. Overal waar Gods daden worden verkondigd, wordt er gebogen
voor zijn majesteit, zijn grootheid en zijn macht, want Hij is onze God. Laten
wij door de Geest, onder elkaar spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke
liederen, en te allen tijde God danken, in de naam van onze Here Jezus Christus.
Psalm 96:1-2
Zingt de HERE een nieuw lied, zingt de HERE, gij ganse aarde.
Zingt de HERE, prijst zijn naam, boodschapt zijn heil van dag tot dag.
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Spreuken 27:9
Olie en reukwerk verheugen het hart,
en warme vriendschap, vanwege welgemeende raad.
Olie en reukwerk, beeld van reinheid en aangekleed zijn voor een feestelijke
gelegenheid, in ontmoeting met anderen, waar wordt genoten van elkaar.
Vrienden zijn daar aanwezig om te delen in de feestvreugde, om in de intimiteit
van de maaltijd gesprekken te voeren die de warme vriendschap bevestigen. Dit
alles in het licht van Gods woord, wij zijn gezalfden van de Allerhoogste, wij
zijn een geur van Christus voor onze God en Vader, wij zijn bekleed met de
klederen des heils, en met de mantel der gerechtigheid heeft Hij ons omhuld.
Wij zijn op de uitnodiging ingegaan om de deur van ons hart open te doen, zodat
Christus binnen kan komen en met ons maaltijd houden. Hij, de Wonderbare
Raadsman, is de bepalende factor in het omgaan met elkaar, Hij is in ons midden
en leert ons wat warme vriendschap inhoudt, wij mogen ons daarin verheugen.
Psalm 23:5
Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen;
Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Veel is ons gegeven als bevestiging van Gods trouw, dwars door moeiten heen
laat Hij merken aan vriend en vijand dat Hij in Christus met ons is. Hij richt een
dis aan voor zijn kinderen, die hun vertrouwen op Hem hebben gesteld, in dat
vertrouwen zijn zij onaantastbaar. Het hun toebedeelde is onontkoombaar te zien
in hun leven, Gods heil doet de beker overvloeien, want Hij geeft zijn Geest niet
met mate. Gezalfd zijn door de Geest maakt ons ongrijpbaar voor welke vijand
ook, Hij geeft mond en wijsheid, juist in benauwde tijden. Een ieder die uit de
Geest geboren is, krijgt daar deel aan, zoals de wind ongrijpbaar is, zo ook zij.
2 Korintiërs 1:21-22
Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd,
is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand
in onze harten gegeven heeft.
Het kan niet genoeg benadrukt worden, als kind van God is ieder een gezalfde
des Heren, vol van olie, omdat de zalving ons leert. Olie wordt verworven als er
begrip is van luisteren en doen, wat de Geest tot de gemeente zegt. Wijsheid en
raad liggen hieraan ten grondslag, ons geestelijk oor moet gevoelig gemaakt
worden voor de zachte stem van de heilige Geest, daarin is rijke beloning. Olie
in voorraad hebben in onze kruiken, is het bewijs van gehoorzaamheid aan God.
Hooglied 1:3a
heerlijk van geur zijn uw oliën, als uitgegoten olie is uw naam.
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Psalm 119:123
Mijn ogen smachten naar uw heil, en naar het woord uwer gerechtigheid.
Dorsten en hongeren naar Gods heil en vertroosting is een voorwaarde in het
ontvangen van verkwikking en volheid. God spreekt door zijn woord in ons hart,
ook daarin is ons verlangen onnoemelijk belangrijk, wordt er niets verwacht,
wordt er niet gesmacht, dan blijft Gods spreken verborgen. Onze inzet om Hem
in alles te verwachten, maakt ons hart zacht, zodat Hij zijn wil daarin kan
schrijven, door de heilige Geest. Opzien naar Gods heiligheid en gerechtigheid
is een gebed dat vol is van geloof, wie op Hem zijn geloof bouwt, zal nooit
beschaamd uitkomen. Soms zijn woorden een sta in de weg, God ziet ons hart
aan, Hij kent ons verlangen, Hij zal altijd op dat verlangen ingaan, tot ons heil.
Psalm 107:8-9
Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen
aan de mensenkinderen, omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd
en de hongerende ziel met het goede vervuld.
In een periode van droogte, is daar de woestijnervaring, dan loop je het gevaar af
te willen haken, als zijnde te moeilijk en te zwaar. Teleurstelling komt door te
zien op de omstandigheden, in plaats van je oog richten op Jezus, de leidsman en
voleinder van ons geloof. Geloof in werking maakt ons krachtig, wie de Here
verwachten putten nieuwe kracht, Hij geeft juist in een tijd van droogte, te
kennen dat beproeving moet leiden tot volharding. De keuzes die wij maken,
geven het verschil van dag en nacht, als wij door een dal gaan van diepe
duisternis, vrezen wij geen kwaad, want God is bij ons, tot volle vertroosting.
Psalm 11:7
Want de HERE is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief;
de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.
God is rechtvaardig, wij vinden soms van niet, juist in vervelende situaties
hebben wij de neiging om ons af te zetten tegen wat ons overkomt. Dan komt
het op bedenken aan, wat zegt Gods woord, wat is waar, en hoe gaan wij
daarmee om. Als je God kent, dan weet je dat Hij een en al liefde is, het vuur
van beproeving maakt ons juist rein en puur, en het mag ons niet bevreemden.
Wij krijgen deel aan Gods gerechtigheid in Christus Jezus, ons geloof wordt tot
gerechtigheid gerekend, indien wij van harte Hem volgen in oprechtheid. Onze
ogen zullen de schoonheid van de Koning zien, tot verzadiging van onze ziel.
Matteüs 5:6
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
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Romeinen 16:19
Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden.
Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil,
dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade.
Als een vader ziet dat het goed gaat met zijn kinderen, is er vreugde, zo ook met
geestelijke kinderen, de opvoeding en onderwijzing blijft een onderdeel van het
vaderschap. Gehoorzaamheid is als kind van God een teken dat er niet meer
gehandeld wordt vanuit een zondige natuur, maar vanuit de wedergeboorte.
Wij zijn met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat wij daardoor deel
zouden hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de
begeerte in de wereld heerst. Als er niet meer gehandeld wordt naar de begeerten
van het vlees, als een kind der ongehoorzaamheid, dan is het duidelijk voor een
ieder, er heeft een verandering plaats gevonden, de genade van God is te zien.
Kolossenzen 1:21-22
Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze
werken, heeft Hij thans weder verzoend, in het lichaam zijns vlezes,
door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te stellen,
Het kan niet genoeg benadrukt worden, genade kocht ons vrij, het heeft ons alles
gebracht en het vraagt aan ons wel gegrond en standvastig te blijven in het
geloof. En niet af te wijken van de hoop van het evangelie, dat door ons verstaan
en aangenomen is, zodat wij Jezus Christus hebben leren kennen. Hij is het
begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden
is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, en door
Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder
met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de
hemelen is. Jezus, naam boven alle naam, geweldige Redder, verheerlijkte Heer.
Filippenzen 2:14-15
Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet
moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard
en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld,
Onze oude natuur zit vol bedenkingen tegen Gods woord, er is in dit alles maar
één oplossing, namelijk onderwerping aan God, je buigen voor Gods gezag.
Samen met Gods Geest ben je dan in staat om te gehoorzamen, er is geen andere
manier, dan is gewilligheid je deel en straf je de bedenkingen af. Gods opdracht
om jezelf onbesmet van het kwade te houden, is reëel en volkomen haalbaar.
Galaten 5:16b
wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.
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Johannes 8:2
En des morgens vroeg was Hij weder aanwezig in de tempel,
en al het volk kwam tot Hem en Hij zette Zich neder en leerde hen.
Overdag leerde Hij in de tempel, doch de nachten bracht Hij buiten door op de
berg, Olijfberg genaamd. En al het volk kwam des morgens vroeg tot Hem in de
tempel om Hem te horen. Veel is er geschreven over de verzoekingen van de
schriftgeleerden en farizeeën, ook op deze plek was daar sprake van, en zoals
altijd was de liefde van Jezus voor het verlorene de overtreffende macht. Hij
leerde het volk, zij hebben dat voorrecht met beide handen aangegrepen, en
kwamen elke morgen om naar Hem te luisteren. Het moet voor hen een oase in
de woestijn geweest zijn, vol van het levende water dat dorstige harten vol
maakte van zijn liefde. Geen wonder dat op de pinksterdag drieduizend zielen
zich bekeerden, op de toespraak van Petrus, de velden waren wit om te oogsten.
Matteüs 9:36
Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen,
daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.
Toen zeide Hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er
weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in de
oogst. Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en
verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal.
Jezus is de goede herder, Hij ziet om naar zijn schapen, Hij heeft zijn leven
ingezet, opdat zij leven en overvloed hebben, de schapen horen naar zijn stem,
Hij kent de zijnen en de zijnen kennen Hem. Zoete troost voor ons, wij, zijn
eigendom, Hij zorgt voor ons, Hij geneest ons, Hij leert ons elke dag, Hij is bij
ons en Hij houdt ons stevig vast, veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart!
Johannes 10:16
Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden
en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.
Heerlijke waarheid, wij, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder
ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Eens zonder hoop en zonder
God in de wereld, maar nu in Christus Jezus zijn wij, die eertijds veraf waren,
dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Door de Geest zijn wij in staat
om de leiding te verstaan, die ons Jezus doet volgen, hoe belangrijk is het dat er
voorbeelden der kudde zijn, die onderwijzen en voortdurend op Jezus wijzen.
Ezechiël 34:23
Dan zal Ik één herder over hen aanstellen, die hen weiden zal:
mijn knecht David. Die zal hen weiden, die zal hun herder zijn.
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Romeinen 12:17
Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen.
Het is in de mens, wij zijn van nature geneigd om het heft in eigen handen te
nemen, doet iemand ons kwaad, dan komt in eerste instantie niet veel goeds naar
boven. Het woord van God geeft verordeningen die daar recht tegenover staan,
wraak nemen is nooit aan ons gegeven, wij moeten plaats maken voor Gods
toorn, want Hem komt de wraak toe. Van ons wordt verwacht dat wij, ziende op
onszelf, Gods vrijspreking toepassen voor vriend en vijand, bedenken of iets
goed is in Gods ogen is de voorwaarde. Niets is onmogelijk voor degenen die
verwachten dat Gods Geest hen helpt om het goede te doen, heersen over het
kwade is Gods macht in werking. Dood voor de zonde, ziende op Jezus, stelt ons
in staat om lief te hebben in plaats van te haten, geen vijand kan daar tegenop.
Spreuken 11:19
Ware gerechtigheid strekt ten leven,
maar wie het kwaad najaagt, hem strekt het ten dode.
Dood en leven op het geestelijk terrein, is zeer herkenbaar, onderscheiding
wordt geleerd in de praktijk van het leven. Is Gods vrede en liefde aanwezig,
dan is er een zeker weten, dat het goede wordt gedaan. Bij voortduring waken,
is bij voortduring God in alles willen dienen, besef van zonde is nodig, om korte
metten te kunnen maken met alle soorten van kwaad. De tijd is in Gods hand,
Hij heeft alle tijd om ons te onderwijzen in onderscheiding van goed en kwaad.
3 Johannes :11
Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede.
Wie goed doet is uit God, (maar) wie kwaad doet, heeft God niet gezien.
De Here kent de zijnen, en: Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met
de ongerechtigheid. Er moet een volkomen breuk komen tussen gerechtigheid en
ongerechtigheid, Gods woord is een en al gerechtigheid, Hij is een en al
gerechtigheid. Onze zogenaamde gerechtigheid is kortzichtig en brengt ons zeer
beslist niet in zijn nabijheid, integendeel Hij wijst ons daarin af. Aangezien
niemand afgewezen wil worden, is het alle moeite waard om zijn gerechtigheid
te leren, zijn liefde en waarheid zijn onontbeerlijk als leidraad voor het goede.
De Geest van wijsheid en openbaring, om God recht te kennen, hebben wij in dit
alles nodig, Hij is het die de woorden van God in ons binnenste legt. Hij is het
die Gods woord levend maakt, ons ten leven strekkend, wij zijn overgebracht uit
de dood in het leven, genade die een antwoord behoeft, in al ons doen en laten.
Romeinen 13:10
De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.
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Psalm 119:9
Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren?
Als hij dat houdt naar uw woord.
Gods woord opbergen in je hart, is Gods woord bewaren, God zoeken met je
ganse hart, en Hem verwachten, maakt dat er kracht ontvangen wordt om Gods
geboden te kunnen doen. Er kunnen beloftes worden gemaakt, om op Gods
paden te willen wandelen, om zich te verlustigen in Gods inzettingen, zodat zijn
woord niet vergeten wordt. De inzet maakt dat er lofprijs komt in de oprechten
van hart, wanneer de rechtvaardige verordeningen van God worden geleerd. Dan
zal verkondigd worden dat Gods getuigenis tot blijdschap des harten is, want de
rijkdom van Gods zegen is te merken op het pad van de jongeling die Hem kent.
Johannes 14:21
Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft;
en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader
en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.
Wel de geboden kennen en ze niet doen, is het tegendeel van bewaren, dan ben
je terstond vergeten wat liefhebben betekent, omdat Jezus volgen alles te maken
heeft met gehoorzaamheid. De gemiste kansen zijn dan zeer te betreuren, want
Gods zegen is dan ver weg, Hij verbindt Zich aan zijn woord, Hij verbindt Zich
aan degenen die Jezus als Koning willen dienen. Bewaar je wel de geboden die
Jezus door de Geest in je hart legt, dan is Hij de Koning van je hart, dan is Hem
liefhebben het hoogste streven. Geliefd worden door de Vader is dan een grote
zekerheid, voelbaar en tastbaar is Gods getuigenis als wij zijn Zoon liefhebben.
De belofte van Jezus om Zichzelf te openbaren is een heerlijke beloning voor
het doen wat Hij zegt, zo blijkt dat liefhebben een daad van gehoorzaamheid is.
2 Timoteüs 1:14
Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont,
het goede, dat u is toevertrouwd.
Er is voor ons geen andere mogelijkheid om het goede te bewaren dan door de
heilige Geest, Hij immers brengt het ons te binnen. Een oor dat luistert en een
gehoorzaam hart, zijn nodig om zijn leiding te verstaan. De Geest spreekt niet
uit Zichzelf, Hij neemt uit Jezus en zal het ons verkondigen, zodat Jezus groot
gemaakt kan worden in ons binnenste. Het is Gods genade die ons doet lopen op
het pad dat vol is van liefde voor Jezus, een reine weg die aan ons gegeven is.
Efeziërs 6:24
De genade zij met allen,
die onze Here Jezus Christus onvergankelijk liefhebben.
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1 Korintiërs 11:3
Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus,
het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God.
In Christus Jezus zijn wij allen één, er is geen verschil in mannelijk of
vrouwelijk, er is geen aanzien des persoons bij God de Vader. Er is dus geen
sprake van meer of minder, maar een door God ingestelde orde, de man neemt
een andere plaats in dan de vrouw in een gezin. De alleenstaande mag zich erop
verheugen dat Christus de plaats inneemt als hoofd in alles, de invulling is ook
voor beide geslachten. Het hoofd zijn, wil zeggen de leiding hebben, op de door
God gegeven plaats, het is zeer beslist niet de baas spelen, maar veeleer een
verantwoording nemen voor Gods aangezicht. Als de man goede leiding geeft,
is het voor de vrouw niet moeilijk om haar plaats in te nemen, als volwaardige
partner is zij in Christus de hulp die bij hem past, in Gods orde ligt grote zegen.
1 Petrus 3:7
Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met
brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeërfgenamen zijn
van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.
Ieder mens is anders, zoveel hoofden, zoveel zinnen, het is een welbekend feit,
in een huwelijk worden mensen aan elkaar geschaafd. De vrouw die bij
voortduring de man probeert te veranderen, zal tot erkentenis van waarheid
moeten komen dat het onbegonnen werk is, alleen God kan mensen veranderen.
Liefde, aanvaarding en vergeving, zijn de basisingrediënten om mee te werken,
voor ieder kind van God is dat een opdracht, bidden is de grondslag van alles.
Vragen aan God dat de ander moet veranderen, heeft meestal als resultaat dat
Gods antwoord precies het tegenovergestelde is, de verandering begint bij jezelf.
Jezus volgen in zijn voetstappen, is weten dat liefde in alles de hoogste toon
moet voeren, Gods zegen is over het huis, waar Christus Jezus het hoofd van is.
Efeziërs 5:22-23
Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here,
want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is
zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt.
Onderdanig zijn aan de orde van God, is voor alle mensen het allerbeste, een
vrouw die zich daaraan niet houdt, zal veel zegen missen. Onderdanig als aan de
Here, is het geheimenis, je geborgen weten in de liefde van Christus, maakt de
weg vrij om in de orde van God te functioneren, zo is zijn woord bekrachtigd.
1 Korintiërs 11:11b
in de Here is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw.
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Jesaja 63:10-11a
Maar zij waren wederspannig en bedroefden zijn heilige Geest;
daarom veranderde Hij voor hen in een vijand. Hij zelf streed tegen hen.
Het is voor sommigen maar moeilijk te begrijpen, een God van liefde, die Zich
tegen iemand keert, en toch zijn de bewijzen talloos in zijn woord. Als je Hem
verlaat, verlaat Hij jou, als je een vriend van de wereld wilt zijn, dan is er geen
plaats meer voor God. Je kunt geen twee heren dienen, het hechten aan de
wereld, brengt minachting naar God, vriendschap met de wereld, maakt je tot
een vijand van God. Zoals God de hoogmoedigen wederstaat, zo zal Hij zijn
aangezicht verbergen voor degenen die er andere liefdes op na houden. God is
getrouw aan zijn woord, dat is een heerlijke zekerheid, oorzaak en gevolg is aan
alle kanten te merken, doe je het goede of het kwade, beiden hebben een gevolg.
Psalm 37:27-28
Wijk van het kwade en doe het goede, dan zult gij voor altoos wonen; want de
HERE bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos
blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.
Gunstgenoten zijn degenen die Gods verbond met hen het allerbelangrijkste
vinden in hun leven, zij zoeken en vinden Gods recht, en verheugen zich in
Hem. De goddelozen zijn degenen die God wel kennen, maar ergens onderweg
besloten hebben om geen rekening met Hem te houden. Voor hen is de diepste
duisternis weggelegd, tenzij zij zich bekeren van hun heilloze weg, dan is er
weer hoop en een eeuwig uitzicht van heerlijkheid. Onderscheiding is van
levensbelang, is er geen zelfbeoordeling, dan blijft duisternis zijn gang gaan,
door de Geest van waarheid zullen wij altijd de duisternis moeten ontmaskeren.
Het is onze taak om de strijd aan te gaan, die nu eenmaal hoort bij een kind van
God, in Christus Jezus hebben wij het mandaat om medeoverwinnaar te zijn.
Efeziërs 4:30
En bedroeft de heilige Geest Gods niet,
door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.
Leiding verstaan die aan ons gegeven wordt door de heilige Geest, is iets wat
iedereen mag leren, het is een liefdestaal regelrecht uit het hart van God. Het is
ook zeer persoonlijk, en is er vooral op gericht om dicht bij Jezus te kunnen
blijven. De heilige Geest bedroeven zal bemerkt worden en verstaan als een
correctie, het luisterend oor zal dit omzetten in leren om het anders te doen.
2 Korintiërs 13:13
De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods,
en de gemeenschap des heiligen Geestes zij met u allen.
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Johannes 13:35
Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt,
indien gij liefde hebt onder elkander.
Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb,
dat gij ook elkander liefhebt. Woorden van grote betekenis gesproken vlak voor
zijn heengaan, in de nabijheid van Jezus was de leerschool volmaakt, Hij was
het volkomen voorbeeld waaraan zij konden zien wat echte liefde inhield. Zijn
liefde maakte één, zijn aanwezigheid bracht ze in de heerlijkheid van God de
Vader, zijn manier om met mensen om te gaan was aanschouwend onderwijs.
Hij heeft de tegenspraak van zondaren tegen Zich verdragen, als Hij gescholden
werd, deed Hij dat niet terug en als Hij leed, dreigde Hij niet, maar gaf het over
aan Hem, die rechtvaardig oordeelt. Met andere woorden, zelfverloochening is
de grond waarop zij moesten wandelen om elkander lief te hebben zoals Jezus.
1 Petrus 4:8
Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander,
want de liefde bedekt tal van zonden.
Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen, haat verwekt twist
en schelden, de liefde bedekt alle menselijke tekortkomingen. De wet van Gods
liefde in een mensenhart, is ten dienste van de naaste, niet om mensen te
behagen, maar in de liefde te blijven, wat de ander ook doet. Vergevingsgezind
is de gezindheid van Gods Geest, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort
is door de heilige Geest, die ons gegeven is, hebben wij daar deel aan. Indien wij
de mensen hun overtredingen vergeven, zal onze hemelse Vader ook ons
vergeven; maar indien wij de mensen niet vergeven, zal ook onze Vader onze
overtredingen niet vergeven. Het is aan ons om in Gods liefde te blijven, de
keuzes die gemaakt worden brengen ons onder Gods genade, of veroordeling.
1 Tessalonicenzen 4:9-10
Over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven;
immers, gij hebt zelf van God geleerd elkander lief te hebben;
gij doet dat dan ook ten aanzien van alle broeders in geheel Macedonië.
Liefde onder elkander is duidelijk aanwezig in deze gemeente, een discipelschap
die spreekt over de liefde van Jezus. Een getuigenis dat meer zegt dan welke
woorden ook, zij hebben van God zelf geleerd welke eis er is om liefde in
praktijk te brengen, dienstknechten, die in Jezus de Vader hebben verheerlijkt.
Johannes 15:8
Hierin is mijn Vader verheerlijkt,
dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.
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2 Timoteüs 4:18
De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels
Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.
Beveiligen houdt in, dat wat er ook geprobeerd wordt, onze Heer en Heiland het
laatste woord heeft, Hij waakt over zijn kinderen en er gebeurt niets buiten Hem
om. Boos opzet is in het leven van een kind van God niet weg te denken, in het
zichtbare en onzichtbare zijn er gebeurtenissen die van node hebben dat het
vertrouwen op onze Heer in praktijk wordt gebracht. Ziende op Jezus, zijn wij
krachtige getuigen van Gods woord, immers, indien wij ons vertrouwen op Hem
hebben gesteld, zijn wij onaantastbaar. Geloof in werking, maakt de meest erge
gebeurtenis tot een machtige manifestatie van Gods macht en kracht, omdat Hij
altijd voor de uitkomst zorgt. Aanvaarding van lijden om zijns naams wil, maakt
een mens rein en puur, zodat de heerlijkheid van God zichtbaar is voor iedereen.
Psalm 27:3
Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet;
al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.
Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des
Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te
aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel. Want Hij bergt mij in zijn
hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij
plaatst mij hoog op een rots. De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik
vrezen? De Here is mijn levensveste, voor wie zou ik vervaard zijn? Van
Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Here.
Matteüs 5:10
Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil,
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.
Kom je voor je geloof uit, laat je zien dat je aan bepaalde dingen niet wil
meedoen, dan is op z`n minst bespotting je deel, het wordt als vreemd gezien en
dat nemen mensen niet. Haat is meestal de voor de hand liggende uiting, maar
wij weten op wie die haat is gericht, op onze Here Jezus zelf. Het voelt niet als
een voorrecht, maar het is het wel, afgewezen worden is een eer, omdat je hebt
gekozen om Christus te dienen. Wij mogen ons verblijden en verheugen, want
smaad en hoon om Zijnentwil, brengt ons in het Koninkrijk der hemelen, amen.
Psalm 3:4
Maar Gij, HERE, zijt een schild dat mij dekt,
mijn eer, en die mijn hoofd opheft.
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Romeinen 12:16
Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen,
maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.
Het is als het ware een medicijn tegen hoogmoed, God geeft de nederigen
genade, de hoogmoedigen wederstaat Hij. Onderlinge eensgezindheid, is alleen
mogelijk door het belang van de ander op het oog te hebben, en het voor elkaar
op te nemen in de hemelse gewesten. Je kunt elkaar ook aanklagen in de
hemelse gewesten, door niet te vergeven maar kwalijk te nemen, twist en strijd
zijn dan de oorzaak van onverhoorde gebeden. Een ieder die zichzelf verhoogt
zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Als je
zint op hoge dingen, en het wordt je niet gegeven, dan heb je iets onrechtmatig
toegeëigend, en gestolen goed gedijt niet. Hoeveel rustiger is het om in alle
eenvoud dat wat wel wordt gegeven te aanvaarden uit Gods hand, Gods geboden
onderhouden is niet moeilijk, liefde in praktijk brengen blijft het eerste vereiste.
Psalm 138:6
Want de HERE is verheven, en Hij aanschouwt de nederige,
maar de hovaardige kent Hij van verre.
Gods woord is zeer duidelijk, Hij zal zijn aangezicht over ons lichten en ons
genade geven, Hij zal zijn aangezicht over ons verheffen en ons vrede geven.
Gods zegen is over degenen die Hem ernstig zoeken, Hij is een beloner voor
degenen die oprecht zijn aangezicht liefhebben. Hij kent de zijnen en de zijnen
kennen Hem, Hij openbaart Zich aan zijn kinderen in de volle zegen van
Christus. Zoek je Hem niet, heb je geen zin om te doen wat Hij zegt, dan zijn de
gevolgen voor jezelf, Hij houdt zijn aangezicht voor je verborgen, en het licht
wordt gedempt. Het volle licht zal gemist worden en als smartelijk worden
ervaren voor degenen die het kwijt zijn, bekering laat het licht weer schijnen.
Jesaja 59:2
maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen
tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht
voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.
Gods trouw reikt hemelhoog, wij mogen van Hem leren om daar deel aan te
krijgen, trouw is een onderdeel van de vrucht van de Geest. Als trouw in praktijk
wordt gebracht is er al veel begrepen over zelfverloochening, de vrucht komt na
veel moeite en afzien van eigen belang. Vrucht van de Geest die wordt gegeven
door genade, het maakt van ons beelddragers van Gods Zoon, vol van zijn licht.
1 Petrus 5:5b
Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid,
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Daniël 7:14
en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht,
en alle volken, natiën en talen dienden hem.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij,
die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is.
Zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf
zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze. Een heerlijke profetie
over onze Here Jezus, die na zijn opstanding de hemelen is doorgegaan en met
heerlijkheid en eer is gekroond door God de Vader. Hij heeft Zich gezet aan de
rechterhand Gods, Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, God
heeft Hem uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken.
Hem komt toe alle eerbetuiging die maar mogelijk is, als Koning der koningen,
wordt Hij gediend door de zijnen, en eens zal elke knie zich buigen en elke tong
zal belijden dat Jezus Christus Here is, tot eer van God, de Vader. Wij hebben
een machtig vooruitzicht, dat nooit van ons afgenomen kan worden, Jezus is
Koning voor eeuwig, en wij zullen de Koning in zijn schoonheid aanschouwen.
Jesaja 9:6a
Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David
en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest
met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.
Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here
God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over
het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde
nemen. Een totale bevestiging van Gods plan, gesproken door de engel Gabriël,
bij de aankondiging van de geboorte van Jezus. In de bediening van Jezus op
aarde, is aan alle kanten duidelijk geworden dat Gods Koninkrijk zichtbaar is
geworden voor velen, door alle wonderen en tekenen. Het stichten en
grondvesten was begonnen, Gods recht en gerechtigheid in Jezus is voor een
ieder die Hem aangenomen heeft zeer duidelijk, ook voor ons, Gods kinderen.
Hebreeën 1:8-9
maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid
en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap.
Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom
heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten.
God heeft ons zijn Zoon gegeven, een groter geschenk is niet denkbaar, halleluja
Johannes 1:50b
Rabbi, Gij zijt de Zoon van God, Gij zijt de Koning van Israël!
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Psalm 7:12-13
God is een rechtvaardig Rechter en een God, die te allen dage toornt.
Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan,
Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende
schichten. De vurige pijlen van de boze, zijn alom bekend, in de wapenrusting
beschreven, die door het schild des geloofs, gedoofd kunnen worden. Wij die
onder de genade en liefde van God mogen leven, kunnen soms een denkfout
maken, dat Gods toorn aan ons voorbij gaat. Zonde heeft nog altijd hetzelfde
loon, wordt er niet geheerst over zonde, dan heeft het een vernietigende
uitwerking, en zal Gods toorn gevoeld worden. Bekeren moet, anders blijft het
kwaad zijn werk doen, met alle gevolgen van dien. Zie, wie met ongerechtigheid
bevrucht werd, is zwanger van onheil en baart leugen. Hij delft een kuil en
graaft die uit, maar valt zelf in de groeve die hij maakte. Het onheil dat hij
stichtte, keert weder op zijn hoofd, en zijn geweld komt neder op zijn schedel.
Kolossenzen 3:5-6
Doodt dan de leden, die op de aarde zijn:
hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht,
die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt.
Genade en vrijspreking in Christus is ons deel geworden door bekering en
geloof, en dan begint de strijd pas echt. Het oude moet weggedaan worden en
het nieuwe aangedaan, de aardse mens moet plaats maken voor de hemelse
mens, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.
Christus Jezus heeft het volmaakte offer gebracht, daar is op geen enkele manier
iets aan toe te voegen, het is voor altijd oorzaak van eeuwig heil. Wij moeten
alles voor Jezus overhebben, in Christus blijven kan alleen indien wij doen wat
Hij zegt. Zonde haten is iets wat geleerd moet worden in de praktijk van alle
dag, die haat is een dodelijk wapen, gehanteerd samen met onze machtige Heer.
Romeinen 8:13
Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven;
maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.
Het kruis centraal, is lijden om Christus wil, onder druk staan is altijd positief in
het Koninkrijk van God, het betekent dat er dingen aan je gevraagd worden die
ten koste gaan van jezelf. Leef je naar het vlees, dan lijkt het allemaal prima te
gaan, maar het einde is de dood. Zie je de noodzaak in om strijd te voeren tegen
je vlees, dan heb je begrepen dat het vlees vijandschap is tegenover onze God.
1 Petrus 4:13a
verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus,
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Efeziërs 1:22-23
En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is,
gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is,
vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.
Alle overheid en macht en kracht en alle heerschappij en alle naam, die
genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw, is onder
de voeten van Christus gesteld. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de
aarde, er is geen andere naam waardoor een mens behouden kan worden, alleen
de naam van Jezus staat daar garant voor. Het is de Vader der heerlijkheid, die
alles onder zijn voeten heeft gesteld, als buit, omdat Hij de overwinnaar is. Wij
zijn veilig onder het bestuur van onze machtige Koning, wij zijn bevoorrecht in
alles, want wij worden met Hem vervuld, die alles in allen volmaakt. Wie kan
tegen Hem op, wie kan Hem tegenhouden, Hij heeft voor ons de dood gesmaakt
en Hij is met heerlijkheid en eer gekroond, Hij deelt zijn rijkdom met de zijnen.
Jesaja 53:12
Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de
buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood,
en onder de overtreders werd geteld,
terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.
God heeft ons macht gegeven kinderen Gods te worden, allen die Christus Jezus
hebben aangenomen als Verlosser en Heer, hebben dat recht ontvangen. Alle
genadebewijzen zijn hierop geënt, alle beloften Gods zijn in Christus Jezus te
vinden, delen in de sterkte van zijn macht en kracht is onnoemelijke rijkdom.
Wij ontvangen door de heilige Geest, die ons gegeven is, bij voortduring kracht,
elk uur, elk ogenblik, zonder de Geest van openbaring en wijsheid zou het
onmogelijk zijn te delen in de buit. Jezus navolgen, betekent in zijn voetstappen
treden, gaan lijken op Hem, houdt in dat ook wij, bij voortduring vrijspreken.
Efeziërs 6:10
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
Elke strijd die gestreden wordt zonder Hem, die alles overwonnen heeft, is
tevergeefs, in de naam van Jezus overwinnen wij. In Hem blijven is onze
dagelijkse taak, dan pas krijgen wij deel aan de sterkte zijner macht, zonder
Hem kunnen wij niets. Onderwerping, je buigen voor de Koning, is een eerste
voorwaarde, dan gaan wij van kracht tot kracht, van heerlijkheid tot heerlijkheid.
1 Korintiërs 15:25
Want Hij moet als koning heersen,
totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.
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Jesaja 12:3
Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils.
Na tucht is er vertroosting, nadat Gods toorn zich heeft afgewend kan een kind
van God alleen maar loven en prijzen, en zich uiten in grote dankbaarheid. Het
heil, de helende liefde, maakt dat het vertrouwen weer volledig aanwezig is, en
elke angst plaats heeft gemaakt voor veilig vertoeven in Gods nabijheid. Dan is
elke donkere wolk verdwenen en blijkt dat de Here God niet veranderd is, maar
nog steeds onze sterkte en psalm is. De blijdschap van het herwonnen heil, uit
zich door te putten uit de bron van levend water, die ons ter beschikking staat.
Een eeuwig reinigende bron, die alle restjes van modder wegspoelt zodat alles
helder en klaar voor ogen staat, met als resultaat, dat er het verlangen is om aan
anderen Gods heil te verkondigen. Gods grote daden mogen wij bezingen, wij
mogen jubelen en juichen, want die God is ons heil, voor eeuwig en eeuwig.
Psalm 36:10
Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht.
Het niets ontziende licht schijnt in onze harten, het legt alle schuilhoeken bloot,
zodat wij door de Geest overtuigd worden van zonde en ongerechtigheid. Niet
om ons te veroordelen, maar om ons te reinigen tot in het diepst van ons wezen.
Tucht is Gods werkwijze om ons effectief in het nauw te brengen, zodat wij wel
moeten luisteren, naar de zachte stem, die om verandering vraagt. De tuchtiging
haten is het verdedigingssysteem van het vlees, die het maar moeilijk vindt om
te aanvaarden dat er geen goed in hem woont. Als er begrip komt waarom God
dit doet, wordt de tucht als ten leven strekkend aanvaard en omhelsd. Want wie
Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. Er
vrij van blijven, betekent dat het wereldse in ons, nog steeds zijn werk doet, het
kan niet bestaan in de ogen van God. Laten wij ons onderwerpen aan de Vader
der geesten en leven, want Hij doet het ons ten nut, ons deel is dan heiligheid.
Openbaring 21:6b-7
Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven
uit de bron van het water des levens om niet. Wie overwint, zal
deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn.
Verlangen naar de levende God omgezet naar dorst, is het vereiste om te gaan
putten en te krijgen tot verzadiging toe. Strijd is onontkoombaar, zonder strijd
geen overwinning, kies je voor God, dan kies je tegen alles wat in de weg staat.
Zie, Hij maakt alle dingen nieuw, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
2 Korintiërs 6:2b
zie, nú is het de tijd des welbehagens, zie, nú is het de dag des heils.
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Matteüs 7:13-14
Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot
het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort,
en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.
Een breed uitgemeten gedeelte van Gods woord door velen, wat zijn waarde op
geen enkele manier wegneemt. Weinigen, is een terugkerend thema in Gods
woord, het blijft een indicatie van mensen die volkomen de Here God zijn
toegewijd. Het niet zo nauw nemen met Gods verordeningen is al heel snel
gebeurd, het lijkt zoveel makkelijker op de brede weg, maar het einde is verderf.
Om de enge poort te vinden, en in te gaan, zal er gezocht moeten worden naar
Gods wil, in die houding is de kans groot dat de enge poort gevonden wordt. Als
je vol bent van jezelf, is het onmogelijk die poort te vinden, het past niet, je bent
te groot. Heb je Jezus meer lief dan jezelf, heb je ook alles voor Hem over, dan
krijgt nederigheid de overhand, dat is dan het bewijs dat de poort gevonden is.
Veel oefenen maakt dat de weg steeds smaller wordt, tot vreugde voor degenen
die hem vinden, want daar is de weg ten leven, die vol is van Gods rijke zegen.
Psalm 16:11
Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde
is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.
Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal
opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt,
en wie klopt, hem zal opengedaan worden. God laat Zich vinden, Hij laat geen
bidder staan, vast en zeker zijn de verhoringen op zijn tijd. Onderweg maakt Hij
zijn kinderen duidelijk dat zij op de goede weg zijn, Hij laat zijn aangezicht over
hen lichten in vreugde en kracht. Hij drenkt zijn kinderen met de stroom van zijn
liefelijkheden, die door genade geschonken wordt, het pad des levens is heerlijk.
Psalm 25:4-5
HERE, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden,
leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils,
U verwacht ik de ganse dag.
Liefde, ontvangen uit de hand van God, vraagt om wederzijdse liefde, wij
hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Heb je Hem lief, dan is de
hunkering naar steeds meer van Hem je deel, Hij geeft troost en leert ons dwars
door moeilijkheden heen. Wij zijn leerlingen van de Allerhoogste God, wie Hem
heeft leren kennen is vol van dankbaarheid en aanbidding, want Hij is onze God.
Spreuken 3:6
Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.
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Hosea 10:12
Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land. Dan is het tijd
om de HERE te vragen, totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen.
Een goddeloze weg, is een leven vol van schone schijn, het lijkt geweldig om je
eigen weg te gaan, maar het is vol van leugen en bedrog. Als je goddeloosheid
ploegt, wordt misdaad geoogst, de vrucht van leugen wordt gegeten, omdat er
vertrouwd is op eigen weg. Geen wonder dat verdelging wordt aangekondigd,
want dat is het deel van een ieder die God verlaat en niet terugkeert van eigen
wegen. En toch, het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat er nog hoop op leven
is, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, zijn
trouw is groot. Hij nodigt uit om opnieuw te beginnen met Hem, om zijn liefde
en gerechtigheid te ontvangen en alle obstakels te verwijderen die tussen God en
de mens instaan. Zijn uitnodiging tot bekering komt met grote beloften, herstel
maakt dat Hij gevraagd mag worden, dan zal Hij komen als de zegenende God.
Jesaja 45:8
Druppelt, hemelen, van boven en laten de wolken gerechtigheid doen
neerstromen; de aarde opene zich, opdat het heil ontluike en zij
daarbij gerechtigheid doe uitspruiten; Ik, de HERE, heb dit geschapen.
God onze Schepper is de onveranderlijke God, Hij doet wat Hij belooft en laat
zijn macht in dit alles zien. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en
overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de
verlossing hebben, de vergeving der zonden. De gerechtigheid wordt ons
geschonken door het geloof in Jezus, Gods Zoon, de zegen die Gods heil geeft,
maakt elke grond vruchtbaar. Gods woord zal vrucht dragen en opleveren,
omdat het wordt verstaan en in praktijk gebracht, tot heil vol van gerechtigheid.
Spreuken 8:18-19
Rijkdom en eer zijn bij mij, duurzaam goed en gerechtigheid.
Mijn vrucht is meer waard dan goud, ja dan gelouterd goud,
mijn opbrengst meer dan uitgelezen zilver.
Kostbare vrucht, verkregen door nauwgezet de grond te bewerken die gegeven
wordt, zodat gezaaid kan worden in goede grond. Dit zal altijd onder tranen
gebeuren, er is geen andere weg om te leren dan onder pijn en moeite, wie op de
akker van de Geest zaait, zal eeuwig leven oogsten. Volle rijkdom en eer wordt
ons als erfgenamen van het Koninkrijk van God geschonken, grondgebied dat
niemand ons kan ontnemen, vrucht van dat wat Jezus deed voor ons en in ons.
Psalm 126:5
Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.
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Psalm 119:130
Het openen van uw woorden verspreidt licht,
het geeft de onverstandigen inzicht.
Onverstand heeft licht nodig, Gods waarheid maakt vrij, Gods verordeningen
zijn een lamp voor je voet en een licht op je pad. Dat wij bij voortduring zijn
licht nodig hebben is een uitgemaakte zaak, zonder dat licht geen wijsheid en
inzicht. Het openen van Gods woord houdt duisternis tegen, God laat zijn licht
schijnen voor een ieder die Hem ernstig zoekt. Het begrijpen van Gods woord is
aan ons gegeven als een kostbare schat, ons verstand wordt verlicht en God zelf
geeft ons de mogelijkheid om zijn woord in praktijk te brengen. In Christus
Jezus zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen, het is aan ons om met
een groot verlangen die schatten te zoeken en te vinden. God geeft wijsheid aan
hen die daarom bidden, Hij geeft eenvoudigweg en zonder verwijt, en het zal in
geloof ontvangen worden. De heilige Geest maakt het woord van God levend in
ons, Hij is de Geest van wijsheid en openbaring en Hij verlicht ogen des harten.
Psalm 19:8
De wet des HEREN is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis
des HEREN is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.
Zijn onderwijzing is volmaakt, tot verzadiging van de ziel die intens Hem
verwacht in alle dingen. God is volmaakt te vertrouwen in zijn verordeningen,
Hij geeft zijn getuigenis door zijn rijke zegen te geven aan hen die Hem willen
gehoorzamen. Het ontdekken hiervan heeft tijd en inzet nodig, wij zijn geen van
allen gehoorzaam uit onszelf, het moet geleerd worden, met vallen en opstaan.
Maar wat een vreugde als het begrepen wordt, Gods Koninkrijk gaat open in al
zijn volheid voor degenen die Hem meer liefhebben dan zichzelf. Het doen van
Gods wil is voor een mens niet te moeilijk, zoeken en vinden moet elke dag een
vanzelfsprekende gebeurtenis zijn, zijn wet in ons binnenste is onontbeerlijk.
Hebreeën 8:10b
Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten
schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.
Een nieuw verbond, door de heilige Geest geeft Hij ons daarvan getuigenis, Hij
schrijft door de Geest zijn wet in ons binnenste. Te verstaan voor een ieder die
Hem vertrouwt, in de volle zekerheid dat Christus Jezus de weg heeft bereid om
ons te verlossen van eigen werken. Alles wordt ons geschonken omdat God vóór
ons is, door het volbrachte werk van zijn Zoon zijn wij in staat Gods wil te doen.
Jesaja 2:5
Huis van Jakob, komt, laten wij wandelen in het licht des HEREN.
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Marcus 13:13
En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil.
Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
Gij zult door allen, dat is dus een ieder die zelf niet gelooft, het evangelie is een
blijde boodschap, maar voor degenen die het niet aannemen een oorzaak om de
vijandschap in werking te zetten. Het is geen vraag waar dat vandaan komt,
mensen zijn zonder Jezus van een andere heer, en die is vol van haat en
moordzucht. Jezus Christus heeft elke macht en kracht overwonnen, geen
grotere haat dan iemand die niet tegen zijn verlies kan, vandaar de vervolging.
Allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.
Ons gevecht is niet tegen vlees en bloed, maar in de hemelse gewesten, daar
wordt gezien dat je krachtig in de Here bent en in de sterkte van zijn macht.
Johannes 15:19
Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben,
doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb,
daarom haat u de wereld.
Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods
genoemd worden, en wij zijn het ook, daarom kent de wereld ons niet, omdat zij
Hem niet kent. Het bevreemdt mensen dat je niet met hen meedoet in wereldse
praktijken, omdat wij Christus hebben leren kennen zijn wij anders, wat oorzaak
kan zijn van veel plagerijen. Wij zijn van Gods Koninkrijk, dat wordt gezien en
brengt verschillende reacties teweeg, voor de een is het aantrekkelijk, en voor de
ander ben je tot aanstoot. Wij zijn vreemdelingen en bijwoners op deze aarde,
wij leven in dezelfde wereld, maar zijn niet van de wereld. Voor ons blijft het
zaak om dicht bij Jezus te blijven om alle aantijgingen als een eer te ontvangen.
Lucas 6:22
Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten, en
smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen.
Verblijdt u te dien dage en springt op van vreugde, want, zie, uw loon is groot in
de hemel, het is en blijft een eer om voor de naam van Jezus te lijden. Een slaaf
staat niet boven zijn heer, men heeft Jezus vervolgd dus is dat ook ons deel,
wie ons haat, haat Jezus. Aanvaarding brengt ons in Gods kracht en macht,
overwinning wordt gegeven in volharding, troost is er in overvloed voor
degenen die hun leven niet hebben liefgehad, God zal al hun tranen afwissen.
Openbaring 12:11
En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord
van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.
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Hooglied 2:15
Vangt ons de vossen, de kleine vossen,
die de wijngaarden verderven, nu onze wijngaarden in bloei staan.
Schouder aan schouder in de wijngaard staan is een opdracht vanuit Gods hart,
eenparig de Heer aanroepen, met reine lippen die door het reinigende bloed van
Jezus zijn gegeven. Rein verklaarde zondaren, die door Gods beloften deel
mogen krijgen aan het dienen als priesters voor Gods aangezicht, waarin eenheid
door de liefde van God een voorwaarde is. Het zijn de kleine vossen die de
wijngaard verderven, deze zijn door hun jongheid gek op de insecten die op de
bloesem afkomen, die heerlijk geuren, vertrappende de beginnende bloeiende
ranken. In geestelijk opzicht zijn het de kleine dingen die verdeeldheid brengen
tussen God en tussen mensen, wordt erover gewaakt, dan heeft de duisternis
weinig kans. Grote dingen worden sneller doorzien en weggedaan als onheil
brengend, kleine vossen moeten verwijderd worden, voordat zij schade brengen.
Spreuken 24:30-31
Ik ging langs de akker van een luiaard en langs de wijngaard
van een verstandeloos mens, en zie, hij was geheel begroeid met distels,
met onkruid bedekt, zijn stenen muur was neergehaald.
Er is niet gewaakt, integendeel, nog even slapen, nog even sluimeren, nog even
liggen met gevouwen handen, daar komt de armoede aangelopen, en het gebrek
als een gewapend man. De akker van het vlees ten voeten uit, als je daarop zaait,
oogst je onherroepelijk verderf, luiheid is nog altijd een van de hoofdzonden.
Als er geen muur wordt opgetrokken rondom de akker en wijngaard, kan
iedereen er doorheen, mens en dier, met alle gevolgen van dien. Waken en
bidden, is het begin van alle ommuring, ijverig Gods wil zoeken en Hem willen
behagen door de Geest, maakt dat er een grote behoefte komt om wakker te zijn.
Spreuken 31:16-17
Zint zij op een akker, dan verwerft zij die,
van de verdienste van haar handen plant zij een wijngaard.
Zij omgordt haar lendenen met kracht en versterkt haar armen.
Een voorbeeld van ijver die zijn weerga niet kent, het verdient lof en brengt
grote zegen. God beloont wie Hem ijverig zoeken, Hij bewerkt onze wil om het
goede te doen, Hij geeft ons kracht en liefde voor het werken in zijn wijngaard.
Dienen is doen wat God zegt, krachtig zal Hij ons maken tot medearbeiders in
zijn wijngaard, als wij Jezus dienen door de Geest, krijgen wij lof van de Vader.
Matteüs 9:38
Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.
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Hosea 2:18-19
Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven
door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming;
Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de HERE kennen.
Een volkomen heenwijzing naar het nieuwe verbond tussen God en mensen,
alleen in Christus is het uitzicht voor eeuwig, alleen in Christus is er sprake van
eeuwig behoud. Christus Jezus heeft Zich volkomen gegeven om ons vrij te
maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk. Hij
maakt ons als hemelse Bruidegom het hof, alles heeft als grondslag een
onvoorwaardelijke liefde, in de volle verwachting dat die liefde beantwoord
wordt. God is liefde, Hij geeft die liefde door de Geest in een overlopende maat,
zodat geen mens in onzekerheid wordt gehouden over zijn liefdevolle werven.
Gods trouw leert ons wie Hij is, zijn gerechtigheid en recht wordt ons deel als
wij Jezus volgen, zijn goedheid en genade zijn dan elke dag werkelijkheid. Een
ieder van ons persoonlijk kent de Here, omdat Hij Zichzelf aan ons openbaart.
Johannes 17:3
Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God,
en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.
Onlosmakelijk, Vader, Zoon en Geest, het is onmogelijk de Vader te kennen
zonder Christus Jezus, en zonder de Geest van God blijft alles verborgen. Het is
de Vader die ons zo lief heeft gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven
hebbe. Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen, het is Gods initiatief
om ons te werven als zijn volk, Hij is het die ons heeft geroepen om voor
eeuwig bij Hem te kunnen wonen in het Vaderlijk huis. Hij wil zijn kinderen
dicht bij Zich houden, Hij bekleedt ze met Christus en door de Geest met kracht.
1 Johannes 4:10
Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft
liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, God is liefde, en wie in de
liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hem kennen, Hem liefhebben,
kan alleen omgezet worden in volkomen overgave om zijn wil te kunnen doen.
In zijn liefde blijven, vereist een volkomen inzet van onze kant, de liefdeseis is
niet moeilijk, Vader, Zoon en Geest zijn één, wie in Gods liefde blijft, eveneens.
Johannes 17:26
en Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken,
opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen.
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1 Timoteüs 6:20
O Timoteüs, bewaar wat u is toevertrouwd,
houd u buiten het bereik van de onheilige,
holle klanken en de tegenstellingen der ten onrechte zo genoemde kennis.
Kennis die opgeblazen maakt, gaat aan vruchteloosheid ten onder, en is altijd
gestoeld op vleselijk denken. Aangezien dit bij wereldse principes hoort moet
een kind van God zich daar verre van houden, doe je het toch, is de kans groot
dat je verzandt in problemen die aards gericht zijn. Geen wonder dat hier een
duidelijke waarschuwing wordt gegeven om te bewaren wat is toevertrouwd, de
volheid van Gods woord, zal elke mond snoeren die onbehoorlijke dingen leert.
Het ontvluchten van schadelijke, onheilige, holle klanken, is voor een ieder een
opdracht van levensbelang, immers de gezindheid van het vlees, is de dood.
Trots en hoogmoed zijn de drijfveren om iets te willen zijn, deze schijnbare
winst, zorgt ervoor dat het uitzicht op Gods Koninkrijk teniet gedaan wordt.
Kolossenzen 2:18-19a
Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en
engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden
opgeblazen door zijn vleselijk denken, terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd,
De werkelijkheid is van Christus, alle andere bijvoegingen gaan buiten Hem om,
en stagneert elke groei, die met het lichaam van Christus te maken heeft. Als wij
ons aan de waarheid houden, groeien wij in elk opzicht naar Hem toe, die het
hoofd is, Christus. Door het valse spel der mensen en hun sluwheid, kunnen wij
op een dwaalspoor gebracht worden, met als gevolg geen vaste grond meer om
op te staan. Voorschriften en leringen van mensen hebben altijd hetzelfde doel,
er moet van alles gedaan worden, tot bevrediging van het vlees. Als Gods Geest
ons Christus openbaart, wordt ons hart vervuld van liefde voor Hem, dan willen
wij niets anders dan Jezus dienen, dan borrelt ons hart van vreugde door genade.
1 Korintiërs 8:2-3
Indien iemand zich inbeeldt enige kennis verworven te hebben,
dan heeft hij nog niet leren kennen, zoals het behoort;
maar heeft iemand God lief, dan is deze door Hem gekend.
Kennis maakt opgeblazen, de liefde sticht, opscheppen staat recht tegenover de
liefde van God, zodra iemand veel weet, loop je het gevaar daarmee aan de haal
te gaan. Wij zijn leerlingen van de Allerhoogste, als wij iets geleerd hebben, dan
gaat de eer naar God en niet naar ons, nederigen van hart, zijn door God gekend.
Efeziërs 3:19a
en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat,
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Psalm 38:16
Want op U, HERE, hoop ik; Gij immers zult antwoorden, Here, mijn God.
In de moeilijkste omstandigheden is deze uitspraak in geloof gedaan, juist op de
plek van schijnbare onheil is hopen op God, geloof in werking. In stilheid en
vertrouwen ligt een sterkte die door God altijd wordt gezien en gehoord, zodat
zijn antwoord niet uit kan blijven. Uitredding is Gods belofte voor degenen die
hun oog op Jezus gericht houden, Hij heeft alles ondergaan om ons te redden en
te verlossen van zonde en schuld. Onze inzet wordt beloond, ziende op Jezus, de
voleinder van ons geloof, Hij is onze leidsman en is ons in alles voorgegaan.
Tegenspraak van zondaren, veracht worden, het hoort er allemaal bij, maar wat
een heerlijk weten, Hij heeft verdragen en voor de vreugde, welke vóór Hem
lag, het kruis op Zich genomen, de schande niet achtende, voor ons eeuwig heil.
1 Tessalonicenzen 1:3
onophoudelijk gedachtig aan het werk uws geloofs,
de inspanning uwer liefde en de volharding uwer hoop
op onze Here Jezus Christus voor het oog van onze God en Vader.
Tijdens het bidden voor deze gemeente, wordt er gedankt in vreugde over hun
geloof in werking. Zij hebben de evangelieprediking in kracht en in de heilige
Geest en in grote volheid ontvangen als Gods waarheid. Zij zijn navolgers
geworden van de dienstknechten van God, en van de Here, en zij hebben het
woord onder zware verdrukking met blijdschap des heiligen Geestes
aangenomen, zodat zij een voorbeeld zijn geworden voor alle gelovigen in de
omstreken. Uit hun midden heeft het woord des Heren weerklonken, en
allerwegen is hun geloof, dat zich op God richt, bekend geworden. Zij hebben
verteld dat zij zich van de afgoden tot God hebben bekeerd, om de levende en
waarachtige God te dienen, en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij
uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.
Psalm 16:8-9
Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand
staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,
zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen;
Jezus, de opgestane Heer, de dood heeft Hem niet vast kunnen houden, en door
Hem hebben wij deel aan het opstandingsleven. Hij is de hoop der heerlijkheid,
wie zou niet juichen over zoveel hoop, een veiliger plaats is er niet te bedenken,
onwankelbaar is Gods Koninkrijk, onwankelbaar maakt Hij ons in zijn kracht.
Romeinen 10:11b
Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.
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Psalm 89:14-15
Gij hebt een machtige arm, uw hand is sterk, uw rechterhand verheven;
gerechtigheid en recht zijn de grondslag van uw troon,
goedertierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht henen.
Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij wandelen, Here, in het licht van uw
aanschijn; in uw naam juichen zij de ganse dag, door uw gerechtigheid worden
zij verhoogd. Geeft de Here, gij hemelingen, geeft de Here heerlijkheid en
sterkte; geeft de Here de heerlijkheid van zijn naam, buigt u neder voor de Here
in heilige feestdos. Van de gunstbewijzen des Heren wil ik altoos zingen, van
geslacht tot geslacht zal ik uw trouw met mijn mond verkondigen. Gij zijt de
luister van onze sterkte, en door uw welbehagen zult Gij onze hoorn verhogen;
want van de Here is ons schild, van de heilige Israëls onze Koning. Groot en
machtig is Hij, gehuld in sterkte, bekleed met luister, prijs met mij de naam van
God, vier het feest met mij, want Hij heeft ons vrijgekocht, wat een Heer is Hij!
Jesaja 5:16
Maar de HERE der heerscharen wordt verhoogd door recht
en de heilige God wordt geheiligd door gerechtigheid.
Op vele wijzen kunnen wij God verhogen als de waarachtige en enige God, doen
wat Hij zegt is bij uitstek Hem verhogen, zijn wil zoeken en vinden is tot zijn
welbehagen. Door de Geest kunnen wij het rechte pad bewandelen, door de
Geest kunnen wij God behagen, door de Geest worden wij met kracht en sterkte
bekleed. Wij kunnen tot zegen zijn door in Christus te blijven, Hij is onze
gerechtigheid, zonder Hem kunnen wij niets doen, en zonder Hem staan wij met
lege handen. Gods genade vult onze handen om Hem te dienen, als priesters van
de Allerhoogste mogen wij Hem aanbidden in geest en in waarheid. Laten wij
Hem verhogen door recht en gerechtigheid, geheiligd in Jezus zijn wij tot lof.
Psalm 45:7-8
Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig,
uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter.
Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o God,
uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen;
Gord uw zwaard aan de heup, gij held, uw majesteit en uw luister; ja, uw luister!
Rijd voorspoedig uit, voor de zaak van waarheid, ootmoed en recht, uw
rechterhand lere u geduchte daden. Onze verhoogde Heer, Jezus, onze Koning,
Hij is de machtige Heer, vol van majesteit, kom en buig neer voor zijn troon.
Spreuken 8:20
Ik wandel op het pad der gerechtigheid, midden op de wegen van het recht,
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2 Timoteüs 2:1-2
Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus,
en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan
vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten.
Een oproep om krachtig in de genade van de Heer te zijn, om te onderwijzen
vanuit het gebrachte woord van God, met als voorwaarde dit alleen te doen aan
vertrouwde mensen. Geen verspilling van tijd en moeite aan mensen die wel
horen maar er niets mee doen, of die alleen maar met tegenargumenten bezig
zijn. Ervaring leert dat onderwijs waar naar geluisterd wordt en in praktijk
gebracht, de mens doet opwassen in eigen ervaring en in eigen ondergaan van
het leren door alles heen. God geeft de wasdom indien er wordt geluisterd naar
onderwijs, dan is er altijd een moment dat je zelf kunt onderwijzen aan anderen.
Het is nooit de bedoeling geweest om passief te blijven toekijken hoe anderen
hun best doen om te leren, vertrouwelijke omgang kan alleen als er besef is van
de vreze des Heren, dan is één zijn in Christus Jezus de leidraad van onderwijs.
Matteüs 7:6
Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen,
opdat zij die niet vertrappen met hun poten en,
zich omkerende, u verscheuren.
Door ervaring wordt men wijs, een aantal keren dingen delen met anderen die er
niet goed mee omgaan, maakt dat het besluit wordt genomen het niet meer te
doen. Wijsheid en inzicht worden vermeerderd door vanuit het woord van God
te handelen naar wat vrucht gaat dragen, in de wetenschap dat God het oor heeft
geopend. Ongelovigen vertrappen het heilige en omdat zij vijanden van God zijn
trachten zij degene die het woord brengt te verscheuren. Je verstand gebruiken is
in het woord van God altijd samen met de heilige Geest, eerst nadenken en hulp
verwachten is een heerlijke manier om wijsheid te bekomen. Onverstandig is
degene die om zich heen slaat met allerlei wijze raad vanuit zichzelf, geen mens
zit daarop te wachten, maar raad die in liefde wordt gegeven draagt grote vrucht.
Kolossenzen 3:16a
Het woord van Christus wone rijkelijk in u,
zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst
Vanuit het kennen van Christus Jezus, komen grote schatten van wijsheid en
kennis tevoorschijn. Dan is van elkaar leren heel gewoon, dan wordt er naar
terechtwijzing gekeken als afkomstig van God zelf, een heilige onderrichting.
Jesaja 54:13a
Al uw zonen zullen leerlingen des HEREN zijn,
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Psalm 66:16-17
Komt, hoort, en ik wil vertellen,
gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel. Nauwelijks had ik
met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong.
Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid
onthield, voorwaar God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Had
ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord. Woorden
in benauwdheid gesproken, die regelrecht door God beantwoord zijn met lofprijs
voor Hem. Juist als de mens door tucht of beproeving heengaat, is het zaak om
te blijven hopen en verwachten dat God voor uitredding zal zorgen. Ziende op
Jezus, ziende in geloof, zal er altijd verlossing komen en zal Hij zijn verbond
bestendigen. Door de Geest kan het niet anders dat dankbaarheid en lofprijs op
onze lippen zijn, omdat Hij werkelijk alles laat medewerken ten goede voor hen
die Hem liefhebben, krachtig kunnen wij dan getuigen van al zijn weldaden.
Psalm 71:14-15
Maar ik zal bestendig hopen en al uw lof vermeerderen;
mijn mond zal uw gerechtigheid vertellen, de ganse dag uw heil,
want ik weet de maat daarvan niet.
Het is een voorrecht om in de hemelse gewesten Gods gerechtigheid bekend te
maken in velerlei opzicht, bij voortduring op Hem hopen, Hem loven door alles
heen. Bidden zonder ophouden is ons door de Geest gegeven, in stilheid van
geest worden machtige gebeden samen met de Geest geuit, Gods heil wordt dan
bij voortduring ervaren als water voor je ziel. Vermeerdering van lof is het
gevolg van de overlopende maat die God geeft, want Hij geeft de Geest niet met
mate. Lofprijs is een machtig wapen tegen elke macht, Hem eren midden in de
strijd is een uiting van volledig vertrouwen in Hem die ons liefheeft. Heil wordt
ervaren als een rivier vol van vrede, regelrecht komende uit de troon van God.
Psalm 100:4-5
Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang,
looft Hem, prijst zijn naam; want de HERE is goed, zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten.
Doordrenkt van de Geest, mogen wij zijn poorten binnengaan, om in Gods
Koninkrijk lofliederen ten gehore te brengen die Hem verhogen voor eeuwig.
Lof zij de Heer die ons doet triomferen, lof zij de Heer die overwinning geeft,
lof aan Hem onze Koning, die alle lof toekomt, nu, en tot in alle eeuwigheden.
Psalm 50:15
roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren.
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Psalm 110:2
De HERE strekt van Sion uw machtige scepter uit:
heers te midden van uw vijanden.
Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, Jezus heeft een machtige
scepter ontvangen uit handen van God de Vader. Zijn troon staat voor altoos en
eeuwig, zijn koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. Hij heeft Zich gezet
aan de rechterhand Gods, voorts afwachtende totdat alle vijanden onder zijn
voeten zijn gelegd, als een voetbank onder zijn voeten. Hij heerst te midden van
zijn vijanden, Hij heeft alle machten en krachten onttroont, en zijn naam staat
garant voor overwinning op overwinning. Door Jezus, onze Heer, krijgen wij
daar deel aan, de vijand is een overwonnen vijand, in Jezus zijn wij meer dan
overwinnaars, het is God de Vader, die ons de overwinning geeft in zijn Zoon.
Psalm 2:6
Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg.
Ik wil gewagen van het besluit des HEREN: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij;
Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de
einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots,
hen stukslaan als pottenbakkerswerk. Als men verstandig is, wordt er geluisterd
naar God die in de hemel zetelt, dient Hem met vreze en verheugt u met beving.
Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne en gij onderweg te gronde gaat, want zeer
licht ontbrandt zijn toorn, welzalig allen die bij Hem schuilen, voor eeuwig!
Openbaring 5:11-12
En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon,
en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden
tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, zeggende met luider stem:
Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom,
en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.
Wij zijn genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse
Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en
plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen,
en tot God, de Rechter over allen, en tot de rechtvaardigen, die de voleinding
bereikt hebben, en tot Jezus de middelaar van een nieuw verbond. Wij mogen
meedoen met het feest van overwinning, wij mogen samen met de engelen Hem
alle eer en heerlijkheid toezingen, Hem elke dag loven want Hij is onze Koning.
Psalm 45:8
Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o God,
uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen;
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Psalm 139:17-18
Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal.
Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand;
als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U.
O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk
zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Wij, als kinderen van
God kunnen Hem leren kennen vanuit zijn woord, en vanuit zijn omgang met
ons. Achterom kijkend zien wij Gods hand in ons leven, dan zijn de zegeningen
niet te tellen, de verlossingen, de verhoringen en bovenal de zekerheid van zijn
liefdevolle besturing in ons leven. Wij kunnen nooit doorgronden wat Gods plan
met ons leven is, de enige manier om daar achter te komen is doen wat je hand
vindt om te doen. Hij brengt je dan op zijn weg, die op een gegeven moment
klip en klaar wordt, omdat zijn plan zich ontvouwt. Zijn trouw bewijst keer op
keer hoe talrijk zijn gedachten zijn, voor ieder mens is Gods plan weer anders.
Psalm 40:6
Talrijk hebt Gij gemaakt, o HERE, mijn God,
uw wonderen en uw gedachten jegens ons; niets is bij U te vergelijken.
Wilde ik ze vermelden en uitspreken, te talrijk zijn zij om te noemen.
Laten in U jubelen en zich verheugen allen die U zoeken; laten wie uw heil
liefhebben, bestendig zeggen: de Here is groot! Welzalig de man, die de Here tot
zijn vertrouwen heeft gesteld, die zich niet wendt tot de hovaardigen, noch tot
hen die naar leugen afdwalen. Hij heeft geen raad nodig van mensenkinderen, in
Hem is alles te vinden, geloof en vertrouwen vinden elkaar in afhankelijkheid
van onze Raadsman. Christus Jezus is de wijsheid Gods en de kracht Gods, gaan
wij bij Hem te rade, dan zullen wijsheid en kracht ons deel worden. Mensenhulp
is zonder de heilige Geest, ijdele hulp, zij kunnen geen wijsheid en kracht geven.
Niets is met onze God te vergelijken, niets kan zijn werken evenaren, rijkdom en
wijsheid zijn in Hem te vinden, wonderen zonder tal, Hij is onze machtige God.
Jesaja 55:9
Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde,
zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.
Wat een heerlijke zekerheid, in alles is Hij God, wie voor Hem buigt, zal weten
dat Hij een en al liefde is. Wie bij Hem komt wordt aangenomen als zijn kind,
dan gaat zijn volle bescherming in, om voor eeuwig in zijn armen te schuilen.
Exodus 15:11
Wie is als Gij, onder de goden, HERE, wie is als Gij, heerlijk in heiligheid,
vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen?
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Romeinen 14:22
Houd gij het geloof, dat gij hebt bij uzelf voor het aangezicht Gods.
Zalig is hij, die zich geen verwijten maakt bij hetgeen hij goed acht.
Geestelijke principes zijn in ons dagelijks leven zeer belangrijk, hand in eigen
boezem steken, oftewel jezelf beoordelen is noodzakelijk in je wandel met God.
Wij hebben van nature de neiging om te wijzen met de vinger naar een ander,
ziende op jezelf brengt je veel sneller op het rechte pad, het pad van liefde die
om zelfverloochening vraagt. Vrede met degene waar je mee omgaat, is een doel
op zich, voor zover het van ons afhangt moet daar inzet voor aanwezig zijn.
Gods woord geeft ons nooit de opdracht om bij voortduring op onze tenen te
lopen, integendeel de vrijheid die Gods Geest ons geeft, maakt het mogelijk om
te leren onder zijn leiding. Fouten maken hoort daarbij, en is zelfs nodig om er
achter te komen dat het God niet kan behagen, bij iedere oprechte gelovige, zal
die waarheid vrijheid brengen. Een ieder heeft zijn eigen verantwoording over
zijn omgang met mensen, Gods woord en liefdevolle leiding zijn volop nodig.
Jakobus 1:25
Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft,
niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader,
die zal zalig zijn in zijn doen.
Hoorder en geen dader, brengt een mens niets wat betreft ondervinding en leren,
het woord in praktijk gebracht, maakt een mens heilig en rein. Dan wordt er
ernstige zaak gemaakt van wegdoen van zonde die zo licht in de weg kan staan.
Afleggen van welke boosheid ook, is strikt noodzakelijk, met daar tegenover het
woord in alle zachtmoedigheid aannemen, want dat is tot behoud van de ziel. De
verdieping van Gods woord, brengt scheiding tussen ziel en geest, vermenging
van beiden is onmogelijk, je reageert of uit je vlees, of uit de heilige Geest. Inzet
om te leren brengt grote vrucht, vermogensaanwas komt voort uit keuzes die wij
maken om niet onszelf maar God te willen behagen, door pijn en moeite heen.
1 Petrus 3:15-16a
Maar heiligt de Christus in uw harten als Here,
altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop,
die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze, en met een goed geweten,
Wij zijn anders omdat wij Christus hebben leren kennen, voor de een liefelijk,
voor de ander tot aanstoot, het is onze houding die tot getuigenis zal zijn van de
liefde Gods, in een groot verlangen om dicht bij Hem te blijven die ons leven is.
Romeinen 8:8
zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.
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Spreuken 19:16
Wie het gebod bewaart, bewaart zijn leven;
maar wie niet let op zijn wandel, zal sterven.
Vrijheid is voor ieder mens belangrijk, toch is het woord van God al snel in
tegenstelling tot hoe wij vrijheid zien. Wij hebben de neiging onze eigen gang te
gaan en zien dat als vrijheid, Gods geboden zijn dan een hindernis en worden
aan de kant geschoven. Het wordt zelfs gezien als winst, ten opzichte van de
bemoeienis die God in zijn liefde voor zijn kinderen heeft. Vlees is kortzichtig
en kan niet verder kijken dan wat voor ogen is, hoezeer heeft een kind van God
geluisterd, dan voert de weg naar het verderf, wordt er wel geluisterd, dan is de
vrijheid van de Geest je deel, je wordt in Gods oneindige ruimte geplaatst. Daar
is de plaats waarin Hij Christus openbaart, daar is de plaats waar leven en
overvloed te vinden is, en daar worden heilige handen opgeheven in aanbidding.
Johannes 14:21
Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft;
en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader
en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.
De woorden van troost in ons leven zijn onnoemelijk belangrijk, Jezus heeft de
Trooster beloofd aan hen die in Hem geloven, het is de heilige Geest die door de
Vader gezonden wordt, die ons leert aangaande de weg die wij moeten gaan. Als
wij zijn geboden hebben en bewaren, met andere woorden, in praktijk brengen,
dan laten wij zien, dat wij Hem meer liefhebben dan onszelf. Dan is geen prijs te
hoog, want de winst is niet te beschrijven, je geliefd weten door de Vader, Zoon
en heilige Geest, maakt een mens vol van zijn heerlijkheid. De troostende liefde,
waar de wereld niets van weet, is voor eeuwig ons deel, doen wat Hij zegt,
brengt ons in zijn liefdevolle omarming, daar wordt innig ervaren wie Hij is.
Spreuken 7:2-3
Bewaar mijn geboden en leef, en mijn onderwijzing als uw oogappel.
Bind ze aan uw vingers, schrijf ze op de tafel van uw hart.
Onderwijzing is strikt noodzakelijk in het verstaan van Gods woord, Hijzelf leert
en onderwijst ons de weg die wij gaan moeten. Wij kunnen elkaar opbouwen
door het geleerde in praktijk te brengen, de uitwerking daarvan is een voorbeeld
zijn. Elkaar onderwijzen heeft alleen zin vanuit de Geest van God, Hij brengt
wijsheid in ons denken, zodat wij zijn woord onder zalving mogen doorgeven.
Hebreeën 10:16b
Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven,
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Psalm 66:5
Komt en ziet Gods daden;
Hij is geducht in zijn doen jegens de mensenkinderen:
Het is snel gebeurd, vergeten ligt om de hoek, door het leven van alle dag is er
soms te weinig ruimte om stil te staan bij Gods grote daden. Redding uit
hachelijke situaties, verhoorde gebeden, en niet op de laatste plaats, verlost zijn
uit de duisternis. Ons hart is arglistig, en vindt altijd wel een excuus om de tijd
die God toekomt te vermijden, want wij hebben het zo druk. De vreugde die er
ligt om Hem groot te maken wordt gemist, de opbouw van je geloof blijft uit en
stilstaan is altijd achteruitgang. Hem eren in woord en daad is de grond waarop
je loopt, dan ziet je dag er totaal anders uit, dan is er de volle verzekering dat
God in Christus nabij is. Wandelen door de Geest, brengt een ieder in een zeker
weten dat God met je is, dan wordt de behoefte om Hem te eren steeds groter.
Psalm 145:10
Al uw werken zullen U loven, HERE, uw gunstgenoten zullen U prijzen;
Genadig en barmhartig is de Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid,
de Here is voor allen goed, en zijn barmhartigheid is over al zijn werken. De
Here schraagt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen op, Hij doet zijn hand
open en verzadigt met welbehagen al wat leeft. De Here is rechtvaardig in al zijn
wegen, goedertieren in al zijn werken, de Here is nabij allen die Hem aanroepen,
allen die Hem aanroepen in waarheid. Hij vervult de wens van wie Hem vrezen,
Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen, de Here bewaart allen die Hem
liefhebben, maar Hij verdelgt alle goddelozen. Mijn mond zal van de lof des
Heren spreken, al wat leeft, zal zijn heilige naam prijzen voor altoos en immer.
Psalm 86:9-10
Alle volken, die Gij gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U neerbuigen,
o Here, en uw naam eren; want Gij zijt groot en doet wonderen,
Gij, o God, alleen.
Schepper van hemel en aarde, hoe groot is uw naam, wij zien aan sterren, zon en
maan, hoe machtig U bent, de aarde brengt jubelend haar lof, heel de schepping
juicht voor U. Laten wij ons buigen voor onze God, en Hem geven wat Hem
toekomt, ons leven, onze tijd, want Hij heeft recht op alles. Lofoffers banen de
weg naar Hem toe, zodat wij Gods heil mogen aanschouwen, om in vreugde zijn
daden te roemen, wij, Gods volk, zullen Hem verhogen als onze machtige God.
Openbaring 5:13b
Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer
en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.

438
Jakobus 3:1
Laat niet zovelen uwer leraars zijn, mijn broeders;
gij weet immers, dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen worden.
Leraar zijn en zelf niets geleerd hebben, vormt een probleem, voor jezelf en
voor anderen. Gods woord spreekt over de vrucht van bekering, voor een ieder
te zien en te horen, woord en daad moeten samen gaan, en maakt je spreken
echt. Gods oordeel gaat uit naar leraars die niet de reikwijdte begrijpen van hun
onbekwaamheid, en in het algemeen schade brengen in plaats van heling. Wij
weten dat niemand volmaakt is, dat is ook niet de toetssteen, maar is iemand in
de leerschool van de heilige Geest, dan is correctie een dagelijks gebeuren. Staat
iemand open om met een geestelijk oor te luisteren, dan is de kans groot dat het
verstaan wordt geleerd, zodat woorden er niet uitgeflapt worden. Bezonnenheid
en zien op jezelf, is een goed begin, daar kan steeds op voortgeborduurd worden.
2 Timoteüs 4:1-2
Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden
zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap:
verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen,
wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.
Als er bekwaamheid is, is er ook besef van de verantwoording die afgelegd moet
worden aan God zelf, dan sta je niet meer te springen om iets te zijn in eigen
ogen, maar dan dien je in de vreze des Heren. Het woord verkondigen is een
voorrecht, maar zal niet door een ieder in dankbaarheid worden aangenomen.
Het erop aandringen, gelegen of ongelegen, zal moeite kosten voor spreker en
toehoorder, in Gods wil staan is dan de zekerheid waaruit wordt gehandeld.
Wederleggen mag nooit in een discussie verzanden, vriendelijk onderwijzen
houdt in, dat geduld en zachtmoedigheid de boventoon voeren. De dwarsdrijvers
komt bestraffing toe, bemoediging zal in lankmoedigheid onderdeel moeten zijn.
Hebreeën 5:12
Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn,
hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen
van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig (en) geen vaste spijs.
Als er geen vernieuwing in denken heeft plaats gevonden, dan is onvervalste
melk nodig, die vraagt om te mogen opwassen tot zaligheid, afleggen van alle
soorten van vleselijke uitingen hoort daarbij. Onderscheiden van goed en kwaad,
brengt volwassenheid, dan is onderwijzen een recht, die een kind van God krijgt.
Jesaja 28:26
En zijn God onderricht hem over de juiste wijze en onderwijst hem.

439
Psalm 119:80
Mijn hart zij onverdeeld in uw inzettingen, opdat ik niet beschaamd worde.
Een hart dat met alle winden meewaait, maakt dat alle vaste grond ver te zoeken
is, die mens is onstandvastig op al zijn wegen. Ongeloof maakt vaak meer kapot
dan men zich bewust is, het is een wapen van de duisternis, en laat niets heel van
het geloof wat aanwezig was. Verdeeldheid zaaien hoort bij de werken van het
vlees, en de bron daarvan laat zich raden, daarin is geen twijfel mogelijk. Waken
over je eigen hart, is onmiddellijk het gevecht in de hemelse gewesten, naar wie
luister je, en wie heeft het voor het zeggen in je leven. Het woord van God is
duidelijk genoeg, Gods wet doen is je geestelijk oor te luister leggen door de
heilige Geest. Wie je meer liefhebt, blijkt uit horen en doen, gehoorzaamheid
aan Hem laat zien, dat de vreze des Heren je deel is geworden. Je komt nooit
beschaamd uit, als je in vast vertrouwen, Hem wil dienen in woord en in daad.
Efeziërs 4:14a
Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder
invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen,
Realiteit, er zijn nog steeds nieuwe verkondigingen, ze zijn een tijdje in zwang,
en dan verdwijnen ze weer, er is niets nieuws onder de zon. Onder invloed staan
van een verkeerde leer, brengt onherroepelijk scheiding tussen wie God kennen
en wie niet. Vaak pijnlijk, want de liefde van Christus dringt ons om één te zijn,
wat alleen mogelijk is in Jezus onze Heer. Volwassenheid brengt mondigheid,
dan laat je op geen enkele manier iets toe, van welke invloed dan ook. Hem
persoonlijk kennen, is de leidraad voor elk kind van God, Hem steeds beter leren
kennen, maakt dat je standvastig en onwankelbaar, Jezus wil volgen en dienen.
Jakobus 1:7-8
Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen,
innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.
Beproeving van geloof is noodzakelijk, doorsta je de beproeving goed, dan is
volharding je deel. Volharding is ondergaan wat noodzakelijk is, om je geloof
onwankelbaar te maken, die volharding moet volkomen doorwerken, zodat je
onberispelijk bent en in niets te kort schiet. Indien iemand in wijsheid te kort
schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder
verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Twijfel of God wel wijsheid kan geven
is het tegenovergestelde van bidden in geloof, wie twijfelt, lijkt op een golf der
zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt, vrede is ver te zoeken.
Jesaja 26:3
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.
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Psalm 111:7-8
De werken zijner handen zijn waarheid en recht,
betrouwbaar zijn al zijn bevelen, vastgesteld voor immer en altoos,
volbracht in waarheid en oprechtheid.
Groot zijn de werken des Heren, na te speuren door allen die er behagen in
hebben, majesteit en luister is zijn doen, en zijn gerechtigheid houdt eeuwig
stand. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden, Hij heeft zijn verbond voor
eeuwig verordend; heilig en geducht is zijn naam. De vreze des Heren is het
begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof
houdt eeuwig stand. Halleluja. Looft, gij knechten des Heren, looft de naam des
Heren, de naam des Heren zij geprezen van nu aan tot in eeuwigheid. Vanwaar
de zon opgaat tot waar zij ondergaat, zij de naam des Heren geloofd, verheven
boven alle volken is de Here, boven de hemelen is zijn heerlijkheid, halleluja.
Johannes 10:37-38
Indien Ik de werken mijns Vaders niet doe, gelooft Mij niet,
doch indien Ik ze doe en gij Mij toch niet gelooft, gelooft dan de werken,
opdat gij weten en erkennen moogt, dat de Vader in Mij is en Ik in de Vader.
Nadrukkelijk wijzen op de werken Gods, Jezus heeft vele goede werken laten
zien, de werken van zijn Vader, niemand heeft dat kunnen ontkennen. Maar
ongeloof wil niet zien, het is onmogelijk om te overtuigen van Gods heerlijke
werken, die voor elk, die wel wil zien geloof teweeg brengt. Want hetgeen van
Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert
de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat
ongeloof geen verontschuldiging heeft. Gods scheppende kracht is in Christus
ons deel geworden, wij zijn in Hem een nieuwe schepping, Christus is het begin
der schepping Gods. Wij worden van dag tot dag vernieuwd, alles wat hoort bij
het oude, kan niet blijven bestaan, die verandering getuigt van de werken Gods.
Psalm 77:12-13
Ik zal de daden des HEREN gedenken, ja, ik wil gedenken uw wonderen
van ouds, van al uw werken gewagen en uw daden overdenken.
God zond zijn eigen Zoon om ons te verlossen van zonde en dood, zijn komst
ging met vele wonderen gepaard, om zo Gods Koninkrijk openbaar te maken.
Zijn liefde voor de verloren mens is in Christus volkomen te zien, wie op die
liefde reageert, mag voor eeuwig plaats nemen in Gods Koninkrijk. Overtuiging
door Gods Geest, maakt het verlangen los al zijn daden te gedenken en te eren.
Psalm 103:2
loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden;
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Spreuken 10:28
De verwachting der rechtvaardigen is vreugde,
maar de hoop der goddelozen gaat teniet.
Niemand is rechtvaardig uit zichzelf, onze rechtvaardiging komt van God zelf,
Jezus is de Rechtvaardige, en Hij is gekomen om velen rechtvaardig te maken en
om hun ongerechtigheden te dragen. Jezus is de hoop der heerlijkheid, Hij zorgt
ervoor dat wij rechtvaardige daden mogen doen, die tot eer van onze Vader zijn.
Onze hoop en verwachting zal nooit teleurstellen, wandelen in rechtvaardiging
als een geschenk van God brengt grote vreugde, Hij geeft ons daarmee vele
rechten. Wij mogen Hem onze Vader noemen, Hij hoort naar onze gebeden, wij
mogen wandelen door zijn Geest, en mogen verstaan wat de Geest ons leert.
Iedere gave, die goed, en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder,
van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.
Psalm 119:7
Ik zal U loven in oprechtheid des harten,
wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.
God is liefde, en zijn verordeningen zijn altijd uit liefde voor ons gegeven, in
zijn woord zijn de grenzen te vinden, die betamelijk zijn en ons houvast geven.
Fijngevoelig verstaan door de Geest, is dan van levensbelang, Hij brengt ons
Gods woord te binnen, en verwacht van ons dat wij daarop reageren. Het is de
Geest die Gods woord levend maakt in ons binnenste, Hij leert en helpt om het
in praktijk te brengen en wijst de weg van God die oneindig hoger is dan die van
ons. Zoeken en vinden brengt een oprecht hart in lofprijzing en aanbidding,
leerling zijn is de enige juiste houding en zal altijd door de Vader beloond
worden. Ootmoed gaat vooraf aan de eer, het is een eer om een leerling van de
Allerhoogste te zijn, Hij, onze Schepper, onderwijst ons aangaande zijn wegen.
Psalm 118:15
Hoort! Jubellied en zegezang in de tenten der rechtvaardigen:
De rechterhand des HEREN doet krachtige daden,
Ontsluit mij de poorten der gerechtigheid, ik zal daardoor binnen gaan, ik zal de
Here loven, dit is de poort des Heren, de rechtvaardigen gaan daardoor binnen.
Ingaan in Gods Koninkrijk kan alleen in aanneming van Jezus als Verlosser en
Heer, ons hoofd buigen voor Hem maakt dat wij kunnen ingaan door de enge
poort, om vervolgens te wandelen op de smalle weg, die ten leven leidt. Daar is
leren een vanzelfsprekende zaak, de rechtvaardigen wandelen daarop in
vreugde.
Psalm 140:14a
Waarlijk, de rechtvaardigen zullen uw naam loven,
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Titus 3:4-5
Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland (en) God
verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan
hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte
en der vernieuwing door de heilige Geest,
God heeft zijn Geest rijkelijk over ons uitgestort door Jezus Christus, onze
Heiland, opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden
worden, overeenkomstig de hope des eeuwigen leven. Het bad dat maakt dat wij
in nieuwheid des levens mogen wandelen, is geen uiterlijk gebeuren, maar een
innerlijk. Schoon gewassen door Jezus’ bloed, rein verklaard door Gods woord,
mogen wij opwassen in de genade en volle zekerheid van behoudenis. Dag aan
dag vernieuwd worden is noodzakelijk, de frisse wind van de heilige Geest moet
door alles wat oud is heen waaien. Vernieuwing in denken, spreken en handelen
is dan te zien, onze medewerking wordt verwacht in volledige overgave aan
God, die alle dingen bewerkt. Deze afhankelijkheid, maakt dat er voor ons niets
te roemen valt, dankbaarheid over Gods liefde en ontferming geeft Hem alle eer.
Efeziërs 4:30
En bedroeft de heilige Geest Gods niet,
door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.
Bij het oude blijven, naar wereldse maatstaf, terwijl er een zee van vernieuwing
voor je klaarligt, bedroeft de heilige Geest. Nog steeds naar de oude gewoonten
grijpen, en geen besef hebben van de Geest die in je woont, laat de rijkdom van
Gods Koninkrijk aan alle kanten liggen. De oude mens lijkt op alles wat slecht
is, de nieuwe mens is naar de wil van God geschapen in waarachtige heiligheid
en gerechtigheid. Wat betreft de vroegere wandel, is afleggen, of wegdoen, een
eerste vereiste, misleidende begeerten brengen verderf. Verjongd worden door
de geest van denken en de nieuwe mens aandoen, komt daarvoor in de plaats.
Romeinen 12:2
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de
vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is,
het goede, welgevallige en volkomene.
Aan de vrucht is voor een ieder te merken waar de liefde naar uitgaat, is er
vriendelijkheid, barmhartigheid en vergevingsgezindheid, dan is het besef
gekomen, dat God in Christus vergeving heeft geschonken. Waar de Geest des
Heren is, is vrijheid, niet meer gebonden aan wereldse uitingen, maar vrij gezet.
1 Johannes 2:15a
Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is.
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Psalm 108:14
Met God zullen wij kloeke daden doen,
want Hij zelf zal onze tegenstanders vertreden.
Strijden zoals God duidelijk schrijft in zijn woord, heeft altijd regels die niet
overtreden mogen worden. Jezelf niet wreken, is daar een van, wij moeten plaats
maken voor Gods toorn, Hem komt de wraak toe, Hij zal het ons vergelden. Hij
richt een dis aan voor de ogen van wie ons benauwen, Hij biedt hulp tegen
welke tegenstander ook. Niemand kwaad doen, ook al is het een vijand, is de
algemene regel die in het Koninkrijk van God toegepast moet worden. Vijanden
liefhebben, is geen gemakkelijke opdracht, haat is wat zij oproepen, Gods liefde
brengt alle haat tot zwijgen, Gods liefde tilt je boven alles uit. Bang zijn voor
mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar. Kloeke
daden, zijn dappere daden, vanuit Gods Geest die kracht en wijsheid geeft, om
de goede strijd te strijden, die overwinning brengt, in Christus Jezus, onze Heer.
Psalm 24:8
Wie is toch de Koning der ere?
De HERE, sterk en geweldig, de HERE, geweldig in de strijd.
Mensenhulp is ijdel, Gods hulp sterkt en geeft leiding in de dagelijkse strijd die
wij moeten voeren in de hemelse gewesten. Onze strijd is niet tegen vlees en
bloed, maar tegen dat wat iemand kan vertegenwoordigen, namelijk duisternis
en boosheid. Stand houden tegen verleidingen, in het onzichtbare of door een
mens, kan alleen maar in de kracht van de Heer, en in de sterkte van zijn macht.
In Jezus zijn alle machten en krachten ontwapend, Hij heeft ze openlijk tentoongesteld, en zo over hen gezegevierd. In de wapenrusting Gods, zijn wij
toegerust voor welke strijd dan ook, de Geest van wijsheid en openbaring zal
ons leren wat te doen, om tot eer van God de strijd te voeren die noodzakelijk is.
Psalm 17:7
Maak uw gunstbewijzen wonderbaar, Verlosser van hen
die voor tegenstanders schuilen bij uw rechterhand.
Ik heb U hartelijk lief, Here, mijn sterkte, o Here, mijn steenrots, mijn vesting en
mijn bevrijder, mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns
heils, mijn burcht. Geloofd zij de Here, roep ik uit; want van mijn vijanden ben
ik verlost. Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan, tot mijn God
riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem
drong door in zijn oren, Hij ontrukte mij aan mijn machtige vijand en haters.
Filippenzen 1:28a
zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen.
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Ezechiël 33:32
Zie, gij zijt voor hen als een liefdeslied, schoon van klank, passend
bij snarenspel. Zij horen uw woorden, maar doen er geenszins naar.
Spreken vanuit Gods woord, uit liefde voor Hem, uit liefde voor de toehoorders,
is voor mensen die honger en dorst hebben een klank die als muziek in de oren
klinkt. Zij luisteren met een geestelijk oor, willen graag leren hoe Gods woord in
praktijk gebracht kan worden, en groeien in elk opzicht naar Hem toe, die het
hoofd van de gemeente is, Christus. Luisteren vanwege de mooie klanken en er
niet naar handelen, brengt op zichzelf niets teweeg, er komt niets tot leven en de
slaap is nog volop aanwezig, die de dood vertegenwoordigt. Gods woord doet de
oproep om te ontwaken als je slaapt, en om op te staan uit de doden, zodat
Christus over je kan lichten. Het doen, hoort bij het horen, daar komt de kennis
uit voort die alleen in de praktijk te leren is. Het is de heilige Geest die ons zal
aanzetten om de schoonheid van Jezus aan te doen in gehoorzaam wandelen,
zodat zijn licht in en door ons kan schijnen als een liefdesklank voor zeer velen.
Psalm 45:12
laat de koning uw schoonheid begeren,
want hij is uw heer; buig u dus voor hem neder.
De bruidsgemeente wordt hier aangesproken, die door de rechtvaardige daden
der heiligen, de volle schoonheid van Christus hebben ontvangen. Koning Jezus
is onze Bruidegom, en als zodanig heeft God ons geroepen om gemeenschap te
hebben met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here. Gemeenschap, wil zeggen:
Zonder Hem kunnen wij niets doen, samen met Hem kunnen wij alles en dat
kost ons ook alles. Voor Hem buigen is bij voortduring Hem belangrijker vinden
dan jezelf, doen wat Hij zegt is het hoogste doel, dat haalbaar is door de bijstand
van de heilige Geest. Zoals alle relaties, is het hard werken, op het eerste gezicht
niet erg romantisch, maar het resultaat is van eeuwigheidswaarde vol van liefde.
Jesaja 52:7
Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode,
die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt,
die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning.
Gods eer wordt gegeven aan hen die Christus willen dienen, hun voeten zijn
liefelijk, zij treden in de voetstappen van hun Heer. Wie door de Geest een
dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij God, en in achting bij de mensen.
Voorbeelden die alle navolging verdienen, om vol aanbidding onze God te eren.
Jesaja 33:17a
Uw ogen zullen de Koning in zijn schoonheid aanschouwen;
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Jesaja 25:1
O HERE, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen,
uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan,
raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.
Gods werken waren vanaf de grondlegging der wereld gereed, voor een ieder die
hun vertrouwen op Hem hebben gesteld. Hij is de enige waarachtige God die wij
mogen leren kennen door zijn eniggeboren Zoon die God heeft gezonden als
verzoening voor onze zonden. De rijkdom van het geloof in Christus Jezus, is te
zien voor een ieder die Hem volgt en hoort naar zijn stem. Het wonder van de
wedergeboorte is het begin van de geestelijke wandel, dit opent een weg die vol
kostbare beloften is. Het onzichtbare wordt zichtbaar en de toegang naar Gods
hart is open, lege harten worden gevuld met liefde door de Vader zelf gegeven.
Groot is de verwondering in een mensenkind over zoveel aanwezigheid, groot is
de dankbaarheid en vreugde die dan geuit wordt, want Hij heeft Zich betoond.
Matteüs 25:34
Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen:
Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk,
dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.
Heerlijke woorden die een ieder van ons zal horen die hebben gedaan naar Gods
wil, wandelen door de Geest is wandelen in Gods wil. Wandelen in Gods licht
brengt ons vanzelf in Gods waarheid, wie de waarheid doet, gaat tot het licht,
opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. Alles is besloten in
goed doen zoals God het heeft gedacht, niet zoals wij denken, wij willen teveel
in een goed blaadje bij mensen staan. In Gods boek staan, is zoveel rijker en is
voor eeuwig, Gods werken doen brengt vaak vijandschap en zeer zeker geen eer
bij mensen. Alles wat wij doen in Jezus’ naam, doen wij om Hem te behagen,
die ons heeft uitverkoren van vóór de grondlegging der wereld, in zijn Zoon.
Jakobus 1:18
Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der
waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen.
Raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd, bij Hem is
geen verandering of zweem van ommekeer. Eerstelingen zijn wij, omdat wij
Gods eigendom zijn, bestemd om voor Hem te leven, bestemd om Hem groot te
maken in woord en daad. Laten wij onze handen opheffen en zijn naam loven,
Hem verheffen tot onze God, want Hij heeft gedaan naar zijn raadsbesluiten.
Psalm 9:2
Ik zal U loven, HERE, met mijn ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen;
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Johannes 4:42b
Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem
gehoord en weten, dat deze waarlijk de Heiland der wereld is.
Niet meer van horen zeggen, maar uit eigen ondervinding, geen tweedehands
relatie, maar een eigen intieme relatie vanuit het horen naar de stem van de
Heiland. Wat een vreugde als iemand tot de ontdekking komt dat de verlossing
ook voor hem is, zittend aan de voeten van Jezus onze Heer, genietend van zijn
onderwijzing. Weten komt voort uit ervaring, kennis die vergaard wordt, brengt
een sterk geloof, dat geen mens van je kan roven, je bent veilig in de hand van
God. Leerling zijn van de Allerhoogste maakt je tot zijn kind, een discipel is een
leerling, wiens doel is om nauwgezet Jezus te volgen als zijn Heer en Heiland.
1 Johannes 4:14
En wij hebben aanschouwd en getuigen,
dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld.
Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God.
En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft, God is
liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Wie niet
liefheeft, kent God niet, want God is liefde, hierin is de liefde Gods jegens ons
geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat
wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad
hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een
verzoening voor onze zonden. Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij
elkaar liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.
2 Petrus 3:18
maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus
Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.
Een uitnodiging die navolging verdient, opwassen in Gods genade, gebeurt als
wij Jezus Christus steeds beter leren kennen, als onze Here en Heiland. Toen de
goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, heeft
Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar
zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing
door de heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus
Christus, onze Heiland, opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen
zouden worden overeenkomstig de hope des eeuwigen levens, halleluja, amen.
Hebreeën 8:11a
En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder
zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here, want allen zullen zij Mij kennen,
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Lucas 20:18
En ieder, die op die steen valt, zal verpletterd worden;
en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen.
Het is de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, de geestelijke leiders van
die tijd, wilden niet geloven dat Jezus de gezondene van de Vader was. De steen
die afgekeurd was, is tot een hoeksteen geworden, en wie op Hem zijn geloof
bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Voor ons, die geloven, geldt dit kostbare,
maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die tot een hoeksteen is geworden, is
een steen des aanstoots en een rots der ergernis, voor hen, die zich daaraan, in
hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn. De
scheiding die Gods woord altijd brengt, is duidelijk, voor de één is Christus de
rots, waarop men kan bouwen, voor de ander is Hij tot aanstoot en tot ergernis.
Jacobus 2:14
Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben,
als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden?
Hier worden duidelijk niet de werken der wet bedoeld, maar de wet van
gehoorzaamheid, dezelfde gehoorzaamheid die Abraham betoonde door Isaak op
het altaar te leggen. Zijn geloof ging samen met zijn werken, en het werd hem
tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. Geloof
zonder werken is op zichzelf genomen dood, maar is iemand bereid om
geestelijke offers te brengen, dan is dat het kenmerk van een levend geloof. Wij
worden ook gerechtvaardigd uit werken en niet slechts uit geloof, de woorden
die wij spreken en de daden die wij doen, zijn bepalend voor het levend geloof.
Johannes 15:13-14
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.
Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.
Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.
Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de
geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Onze Here Jezus,
volkomen één met de Vader, de werken doende die de Vader Hem gebood. Hij is
ons in alles voorgegaan, ook wij kunnen laten zien dat wij Jezus liefhebben door
zijn geboden te bewaren, het blijven in zijn liefde is het heerlijke gevolg. Het
doen wat Hij zegt, maakt dat Hij je een vriend noemt, daar is de plaats van
intieme relatie, van vertrouwelijke omgang, doordat je de vreze des Heren kent.
Lucas 6:46-47
Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg? Een ieder, die tot Mij
komt en mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is.
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Spreuken 19:20
Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat gij ten slotte wijs wordt.
Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die
zal bestaan. Overleggingen te over in een mensenhart, Gods woord schift die
overleggingen en gedachten des harten, mits wij zijn woord ernstig nemen. Het
is heerlijk om Gods woord te lezen met het oog op de schatten die openbaar
worden. Geen mens komt er onderuit dat God een en al liefde is, en ons wil
leren welke overvloed Hij aan ons wil geven, als wij erom vragen. Kenmerk is
dat zijn woord scheiding maakt tussen ziel en geest, door de Geest kunnen wij
vatten dat zijn woord ingaat tegen alle vleselijke uitingen. De schuilhoeken van
ons hart worden bloot gelegd, niet om ons aan te klagen, maar om samen met de
heilige Geest, die overleggingen weg te doen, die niet tot Gods eer en liefde zijn.
Hosea 14:10
Wie wijs is, geve op deze dingen acht; wie verstandig is, erkenne ze.
Want de wegen des HEREN zijn recht: rechtvaardigen wandelen daarop, maar
overtreders struikelen er.
Geen ding is verborgen voor God, Hij doorgrondt en kent ons, ons zitten en ons
opstaan, Hij kent van verre onze gedachten. Hij onderzoekt ons gaan en ons
liggen, met al onze wegen is Hij vertrouwd. Er is geen woord op onze tong, of,
zie, Hij kent het volkomen; Hij omgeeft ons van achteren en van voren en zijn
hand legt Hij op ons. Wij kunnen het niet begrijpen, het is te wonderbaar, te
verheven, wij kunnen er niet bij. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets
mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de
eeuwige weg. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is
haar getal. Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand, vol van uw liefde.
Psalm 33:10-11
De HERE verbreekt de raad der volken,
Hij verijdelt de gedachten der natiën; de raad des HEREN
houdt eeuwig stand, de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht.
O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk
zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Voor zijn kinderen is
Hij te vinden, Hij geeft raad en wijsheid om ons op te voeden, door zijn Geest.
In Christus zijn alle schatten der wijsheid en kennis verborgen, rijkdom die zijn
weerga niet kent, door Hem te leren kennen, krijgen wij deel aan al die schatten.
Hebreeën 4:12a
Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend
zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest,
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Jesaja 61:10
Ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij
heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid
heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het
hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.
Bekleed worden met heil en met Gods gerechtigheid, is een voorrecht dat volgt
op een leven dat gericht is op Jezus, Gods Zoon. Hij kwam op aarde als mens,
Hij werd gezonden door de Vader, om een blijde boodschap te brengen aan
ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen
vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis. Ootmoed is
nodig, jezelf geven aan Jezus is jezelf onderwerpen aan zijn heerschappij, niet
meer voor jezelf leven, maar voor Hem die alles heeft volbracht. Wij worden
door de Geest toegerust met de volle overtuiging dat wij in Jezus behouden zijn,
bekleding voelt als bescherming en brengt ons de heerlijke zekerheid van geloof.
Psalm 23:6
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.
Gods beloften zijn: ja, en amen, Hij doet wat Hij belooft, Hij houdt Zich aan zijn
woord, en volvoert zijn plan, van oudsher vastgesteld. Ook als wij het niet zien
of begrijpen, blijft Hij dezelfde en is betrouwbaar in welke storm van ons leven
ook. Hij is de rots van ons vertrouwen, en komt tot zijn doel in elk van ons, wij
mogen ons geloof in werking zetten, door te verwachten, dat Hij zijn oplossing
al in gereedheid heeft gebracht. Geloven in Gods goedheid en liefde kan in
stilheid verwacht worden, in aanvaarding van moeilijke dingen ligt grote kracht,
immers, als wij zwak zijn, is Christus machtig over ons, geen ding ontgaat Hem.
Openbaring 3:5
Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen;
en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens,
maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.
Overwinnen zonder Christus is onmogelijk, elke strijd die wordt gestreden kan
alleen maar in de sterkte van zijn macht. De overwinning wordt ons geschonken
door de Vader, als wij gewillig, door lijden heen, in de voetstappen van Jezus
willen wandelen. Hemelse bekleding, hoort bij de bruid van Christus, stralend,
zonder vlek of rimpel, getooid met versierselen, een eeuwige, heilige bekleding.
Galaten 3:26-27
Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.
Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.
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Spreuken 4:26-27
Laat uw voet een effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn. Wijk noch
ter rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade.
Een recht spoor maken met de voeten, heeft altijd de betekenis, dat Gods wet in
ons binnenste in acht wordt genomen, afwijken brengt afdwalen teweeg, waarin
het gevaar op de loer ligt. Onverschilligheid of Gods woord links laten liggen, is
spelen met vuur, even naar het verkeerde kijken, of meedoen met de wereld en
het kwaad is al geschied. Onze God neemt ons in alles serieus, Hij verwacht van
ons, dat wij Hem serieus nemen in zijn liefdevolle bedoelingen. Keuzes maken
die niet tot zijn welbehagen zijn, brengt een schade die makkelijk voorkomen
had kunnen worden, het kwade is en blijft een stukmaker. Gods woord is ruim
voldoende om op de rechte weg te wandelen, door de Geest het spoor houden,
is volkomen mogelijk, indien wij hulp verwachten in alle keuzes die wij maken.
Jesaja 30:21
en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan,
zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.
Geestelijke oren zijn nodig om Gods stem te kunnen verstaan, zonder de Geest
is het onmogelijk en blijft Gods woord verborgen, want het verstaan is alleen
door de Geest mogelijk. Hij brengt Gods woord te binnen en brengt het tot
leven, als wij horen, dan is de weg die bewandeld wordt, zoals God het graag
ziet. Wij hebben een eigen wil, het is God de Vader die het willen en het werken
in ons bewerkt, mits wij overgave aanbieden. Het is aan ons om de behoudenis
te bewerken met vreze en beven, daarin liggen alle mogelijkheden van ijver om
God te dienen, als wij Hem op al onze wegen betrekken, zal Hij ze recht maken.
Psalm 23:3
Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.
Er is geen trouwer Vriend dan onze Here Jezus, Hij is de goede Herder, Hij zorgt
voor ons en waakt over ons zoals niemand dat kan. Wij zijn onder zijn hoede,
elk van ons krijgt in zijn heerlijke naam alle beloften van de Vader. In welke
omstandigheid ook, Hij is er, en troost ons door zijn nabijheid, en geeft ons de
volle zegen die in Hem is. In de wereld lijden wij verdrukking, om zijns naams
wil, en wat een zegen, Hij heeft de wereld overwonnen. Hij brengt ons veilig
thuis, en waar wij ons ook spoeden, zijn trouw reikt hemelhoog, vol van liefde
voor zijn kinderen. Hij leeft om ons rechtvaardig te maken, zodat wij de rechte
sporen onder zijn liefdevolle leiding kunnen bewandelen, in Jezus’ naam.
Psalm 17:5
mijn treden hielden uw spoor, mijn schreden wankelden niet.
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Johannes 1:33
En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te dopen met water,
die had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven,
deze is het, die met de heilige Geest doopt.
Deze is het, de Zoon van God, Hij is het die doopt met de heilige Geest en met
vuur, Johannes doopte met water tot bekering, maar wist dat Jezus veruit zijn
meerdere was. De uitstorting van de heilige Geest is op vele manieren in Gods
woord bekend gemaakt, Jezus zelf sprak daarover, en dat woord is heerlijk in
vervulling gegaan op de pinksterdag. Wie dorst heeft mag met zijn hele hart naar
de doop in de Geest verlangen, het is Jezus die doopt met Geest en vuur, het is
de bekleding met kracht, en het vuur zal zijn reinigende werk doen. Alles wat
niet tot zijn eer is, zal ten onder gaan, om in nieuwheid des levens verder te
wandelen, en om in ijver, vurig van geest, de Here te dienen. Het verschil is
groot, profeteren en gezichten zien, uitingen van de Geest, genadegaven, die tot
opbouw zijn van persoonlijk geloof, maar bovenal tot stichting van de gemeente.
Johannes 4:14
maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven,
zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven,
zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.
Wie Jezus heeft aangenomen als zijn Heer en Heiland, heeft de volheid des
levens gevonden, in Hem zijn alle beloften van God bekrachtigd. Hij geeft het
water des levens om niet, Hij is de bron van levend water, wie uit die bron put,
krijgt deel aan verkwikking en rijke zegen. Dit is alleen mogelijk door de
werking van de heilige Geest die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij
wil. Hij is degene, die door het geloof in Jezus, stromen van levend water uit ons
binnenste zal laten vloeien, heerlijk zacht vloeiende wateren vol van genezing.
Joël 2:28
Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft,
en uw zonen en uw dochters zullen profeteren;
uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.
Daar waar deze dingen worden onderwezen, als zijnde gaven vanuit Gods troon,
is het streven ernaar een heerlijk schatzoeken. Vrees is een tegenhouder, ga je
daarop in, dan wordt er veel gemist van de volle zegen, die is klaar gelegd voor
zijn kinderen. Waken is altijd nodig, beoordeling van leidinggevenden brengt
zekerheid die veiligheid geeft en excessen tegenhoudt, tot verrijking van allen.
Openbaring 21:6b
Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet.
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Marcus 9:35
En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen:
Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar.
Het zit in de mens, de meeste willen zijn, de één boven de ander, wedijver en
concurrentie zijn dan de gereedschappen om te bewijzen dat je de eerste bent.
In het Koninkrijk van God is de geestelijke wet van kracht, niet heersen, maar
dienen. Jezelf vernederen onder Gods machtige hand, is een eerste vereiste, dan
is de kans groot, dat Hij je zal verhogen, op zijn tijd. Er is een korte tijd van
lijden nodig, jezelf verliezen is niet makkelijk, in Jezus, jezelf verloochenen en
Hem volgen, maakt je tot een kruisdrager. Een ieder die zijn leven zal willen
behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft, om
Jezus’ wil, die zal het vinden, dan is de behoefte om meer te zijn, verdwenen.
Psalm 75:7-8
Want het verhogen komt niet van oost of van west, noch uit de woestijn –
maar God is rechter, Hij vernedert deze en verhoogt gene.
Gods zegen rust op mensen die Hem zoeken en Hem willen dienen, dit gebeurt
vaak in het verborgene, het is God de Vader die in het verborgene ziet, en zijn
vergelding is vol van zegen. Niemand zal ooit begrijpen met eigen verstandelijk
denken, hoe geestelijke principes werken, alleen door ondervinding is het te
leren. Onderwerping is bij voortduring nodig, het geestelijke met het geestelijke
vergelijken kan alleen vanuit de Geest Gods, die ons de dingen Gods openbaart.
Elke verhoring van gebed is verhoging, zijn verlossend antwoord brengt je in
zijn nabijheid, zijn oplossingen brengen troost en vreugde, omdat Hij verhoogt.
Spreuken 29:23
Eens mensen hoogmoed vernedert hem,
maar een nederige van geest zal eer ontvangen.
God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade, zij zijn
het die deel krijgen aan Gods vertroosting. Wij kunnen uit onszelf niet nederig
zijn, Jezus is zachtmoedig en nederig van hart, als wij Hem volgen, krijgen wij
daar deel aan. Elke namaak zal doorzien worden door de geestelijke mens, die
de prijs van geestelijke offers heeft willen betalen, in ootmoedig wandelen met
zijn God. Nederige hoogmoed bestaat, het leidt tot niets, en kan niet bestaan in
het Koninkrijk van God. Eer van mensen of eer van onze God, het verschil is
groot, eer voor een ogenblik, of eer die wij ontvangen uit Gods machtige hand.
Matteüs 23:12
Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden
en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.
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Spreuken 19:8
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.
Verwerven en bewaren, activiteiten die leven brengen en geluk, met een ander
woord het maakt zalig. Gods woord spreekt over verstand hebben als er kennis
is van God, de Allerhoogste, waarin de vreze des Heren het begin is van alle
wijsheid. In eigen ogen verstandig zijn, gaat daar recht tegen in, dan staat het
vlees in elk opzicht op de verkeerde plaats, er wordt niets verworven, behalve
verderf. Het streven, het ernaar jagen, maakt dat wij de dingen zoeken die boven
zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Door Hem kunnen wij
de Vader leren kennen, de Vader zelf heeft ons lief, omdat wij geloven in zijn
Zoon, Christus Jezus, Hij de kracht Gods en de wijsheid Gods, ons ten goede.
1 Johannes 5:20
Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht
gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige,
in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de Waarachtige God en het eeuwige leven.
Zonder de Zoon van God geen inzicht, zonder de heilige Geest geen openbaring,
zonder de Vader geen enkel uitzicht op het eeuwige leven. Geloven is het begin
van de onnoemelijke rijkdom die ons deel zal zijn als wij God ernstig zoeken, de
winst in jezelf verliezen in Christus Jezus, is schatten ontdekken van wijsheid en
van kennis. Vrucht voortbrengen die aan de bekering beantwoordt, is te zien aan
een veranderd leven, daar waar het inzicht vermeerdert, is er meer liefde, die
zich uit door een volkomen vergevingsgezindheid. God is liefde, Hem kennen,
houdt in, dat die liefde ons ertoe beweegt om lief te hebben zoals Hij graag ziet.
Spreuken 16:16
Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud,
hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!
Aardse schatten tegenover hemelse schatten, de aardse glans kan voor een
ogenblik heel aantrekkelijk zijn, maar zal uiteindelijk zijn glans volkomen
verliezen, terwijl de hemelse schatten voor eeuwig zijn. Waar uw schat is, daar
zal ook uw hart zijn, het is onmogelijk jezelf aan beiden te hechten. Glansrijk
hemels inzicht verwerven, vraagt onze volledige inzet, raad vragen brengt
inzicht, wijsheid verwachten brengt ons op de weg van Gods geboden. Daar
worden de schatten tot helder inzicht gebracht, tot verstaan van Gods heerlijke
verordeningen die ons leven totaal verrijkt, daar zullen de verstandigen stralen.
Daniël 12:3
En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die
velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.
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Prediker 10:12
Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend,
maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.
Het begin der woorden uit zijn mond is onverstand, en het einde van zijn
spreken is verderfelijke domheid. Waar het hart vol van is loopt de mond van
over, wij hebben veel mogelijkheden om te onderscheiden of iets wijs is of
dwaas. Wij hebben geen geest van lafhartigheid ontvangen, maar een geest van
kracht, liefde en bezonnenheid. Even nadenken voor je iets zegt, geeft de heilige
Geest de ruimte om wijsheid in je hart te leggen, doe je dat niet, richt je al snel
enige schade aan. Boosheid in je hart brengt je al snel tot domme uitspraken die
jezelf en de ander kwaad doen, er lering uit trekken is geboden. Voor een ieder is
het aanstonds duidelijk of iemand zijn weg loopt met nauwgezetheid, of dat er
de kantjes vanaf gelopen worden. Het is voor een kind van God heerlijk om te
beseffen, dat wij woorden mogen spreken die door de heilige Geest geleerd zijn.
Galaten 5:15
Indien gij echter elkander bijt en vereet,
ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt.
Het tegendeel van je naaste liefhebben is duidelijk, komen er woorden van
beschuldigingen over en weer, dan probeer je de ander te verslinden, of stuk te
maken. Het staat tegenover de liefdeseis die ons geboden is, ons is alles
vergeven in Christus Jezus, daarmee is aan ons de verplichting om de ander van
harte te vergeven. Ons vlees is niet zo welwillend om dat te doen, integendeel,
het neemt uit zichzelf altijd wraak, en zonder de heilige Geest is het onmogelijk
om aan Gods eis te voldoen. Het begeren van ons vlees gaat in tegen de Geest en
dat van de Geest tegen ons vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat
wij niet doen wat wij wensen. Indien wij ons laten leiden door de Geest staan
wij niet meer onder de wet die zonden brengt, maar staan wij onder Gods liefde.
Matteüs 12:36-37
Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij
rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij
gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.
Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op
de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Worden als
Christus, is opzien naar een heilig leven, vol van verwachting je hart richtende
op hulp die aangeboden wordt om het goede te zeggen in elke omstandigheid.
Spreuken 13:16
Ieder schrander mens handelt met overleg, maar een zot kraamt dwaasheid uit
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Galaten 6:4-5
Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot
roem hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen.
Indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich
zeer, vandaar dat de oproep wordt gedaan om jezelf te toetsen. Liefde is de
leidraad om elkanders moeilijkheden te verdragen, zelfs indien iemand op een
overtreding betrapt wordt, en er hulp wordt gegeven, wijs je hem terecht in een
geest van zachtmoedigheid, ziende op jezelf, niemand ontkomt aan verzoeking.
Hoogmoed komt voor de val, jezelf zien als een meerdere van je medemens, is
gebrek aan kennis van Gods woord, er is bij Hem geen aanzien des persoons.
Wij allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, wij zijn om niet
gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Eigen
werk toetsen komt er op neer, dat er een zeker weten is in Christus te zijn, zodat
roemen door een ander uitgesloten wordt, een ieder heeft genoeg aan zichzelf.
Spreuken 16:2
Al iemands wegen zijn rein in zijn ogen, maar de HERE toetst de geesten.
In het algemeen, denkt een mens te goed over zichzelf, zondebesef is nodig om
een goed inzicht te krijgen in de motivaties van handel en wandel. Door de
Geest zijn wij in staat om te zien wat er werkelijk in ons is, Hij is de Geest der
waarheid, en Hij overtuigt van waarheid, zodat wij weten waar wij staan in Gods
ogen. Hoe groot is dan Gods genade in Christus Jezus, werkelijk rein door het
woord, dat Hij gesproken heeft, vrijgesproken zondaars, die mogen opzien naar
Gods heiligheid. Te weten rein te zijn, is dan op vele manieren te merken, door
het anders zijn in woord en daad, in de volle overtuiging dat het Gods werk in
ons is, zodat roemen voor ons uitgesloten is, wie roemt, roeme in de Here.
1 Johannes 3:19-20
Hieraan zullen wij onderkennen, dat wij uit de waarheid zijn
en voor Hem ons hart overtuigen, dat, indien ons hart (ons) veroordeelt,
God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen.
Verzoekingen zijn er om van te leren, het brengt beproefdheid van ons geloof
voort, en het werkt volharding uit. Die volharding moet volkomen doorwerken,
zodat wij volkomen en onberispelijk zijn en in niets tekort schieten. Dan is er
geen plaats meer voor veroordeling van eigen hart, dan is er alleen dankbaarheid
over Gods werk in ons binnenste. Heerlijke waarheid, die ons brengt naar de
volle waarheid, waarin geen hoogmoed of gewilde nederigheid kan bestaan.
1 Korintiërs 10:12
Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.
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2 Timoteüs 4:18
De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels
Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.
Geen uitspraak die ontstaan is onder het motto: mij overkomt niets, het ontbrak
in het leven van Paulus niet aan kwade bedoelingen van mensen. Het is veeleer
een zeker weten dat onder elke omstandigheid de Here er is en voor uitkomsten
zorgt die je boven alles uittillen. Niemand kan de behoudenis die God beloofd
heeft tegenhouden, geen mens is in staat om de zekerheid des geloofs van je af
te pakken. Het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden maar uit kracht, een
onuitputtelijke kracht, die troost geeft door de nabijheid van de heilige Geest. De
kracht van God openbaart zich eerst ten volle in zwakheid, Hij is machtig over
ons, als wij verwachten dat Hij in alles is, zodat Hij onze verdediging in alles is.
Psalm 12:6
Om de onderdrukking der ellendigen, het zuchten der armen, maak
Ik Mij thans op, zegt de HERE; Ik stel in veiligheid wie daarnaar smacht.
O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht
naar U, in een dor en dorstig land, zonder water. Zo heb ik U in het heiligdom
aanschouwd, ziende uw sterkte en uw heerlijkheid. Want uw goedertierenheid is
beter dan het leven; mijn lippen zullen U roemen. Zo wil ik U prijzen mijn leven
lang, in uw naam mijn handen opheffen. Als met vet en merg word ik verzadigd,
mijn mond looft met jubelende lippen, wanneer ik Uwer gedenk op mijn
legerstede, in nachtwaken over U peins. Want Gij zijt mij een hulp geweest, in
de schaduw van uw vleugelen jubel ik, mijn ziel is aan U verkleefd, voor altijd.
1 Petrus 3:16b
opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij,
die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden.
Heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al
wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en
vreze, en met een goed geweten. Aanvaarding is elke dag noodzakelijk in het
besef dat God ons leven bestuurt, Hij moet het voorwerp van onze vrees en Hij
moet het voorwerp van onze schrik zijn. Dan achten wij Hem heilig, die ons in
alles is voorgegaan, als Hij werd uitgescholden, schold Hij niet terug en als Hij
leed, dreigde Hij niet, maar gaf het over aan Hem, die rechtvaardig oordeelt. Zo
mogen wij in zijn voetstappen treden, wetende, dat wij veilig in zijn armen zijn.
Psalm 121:7-8
De HERE zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De
HERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.
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2 Timoteüs 2:15
Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen,
als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen,
doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.
Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid, rechte
voren trekken is onmogelijk als er geen korte metten wordt gemaakt met zonde.
Zoveel mensen, zoveel zinnen, een ieder heeft zo zijn eigen manier van dingen
begrijpen, hoe belangrijk is het dat er correctie plaatsvindt door het woord der
waarheid. Bekwaam gemaakte dienstknechten van God die zich door de Geest
laten leiden, kunnen ingezet worden om dit te doen. Beproefd, ten dienste van
God, is een voorwaarde die voor een ieder vrucht brengt, die daarnaar luistert.
Met de uiteindelijke bedoeling, zelf in staat zijn om rechte sporen te maken en
niet meer af te wijken van het rechte pad. Het is heerlijk om te bedenken, dat als
er verandering plaatsvindt, dat je bruikbaar bent in het Koninkrijk van onze God.
2 Korintiërs 10:17-18
Maar wie roemt, roeme in de Here; want niet wie zichzelf aanbeveelt,
doch wie van de Here een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan.
Vaak wordt er verlangd naar een plaats die wel aantrekkelijk lijkt in eigen ogen,
met als onderliggende gedachte, iets betekenen en geëerd worden. Het is Gods
werkwijze om elke vorm van hoogmoed in de kiem te smoren, het werken voor
Hem moet vooral namens Hem zijn. Het is aan Hem om je plaats aan te wijzen,
die Hij in gedachten had, en vind je die plaats, dan is er al veel gebeurd in leren,
in afleren en heeft er vernedering plaats gevonden. Maar dan is het ook voor een
ieder duidelijk, en zal het worden bevestigd dat die plaats je toekomt. Niet dat er
dan geen tegenstand meer is, integendeel, waarschijnlijk meer, maar beproefde
mensen kunnen tegen een stootje. Gods medearbeider zijn, is weggelegd voor
wie Hem willen dienen, ijver voor Hem is de voorwaarde om vruchtbaar te zijn.
1 Petrus 5:10
Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft
tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden,
volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.
Er is niet aan te ontkomen, roeping, rechtvaardiging en verheerlijking, kan
alleen maar als wij delen in het lijden van Christus. Het is een voorrecht om dat
te mogen ondergaan, want dan pas kunnen wij spreken over beproefd zijn, wil je
de prijs betalen die God van je vraagt, dan is de vreugde een eeuwige vreugde.
Jesaja 26:7b
Gij baant voor de rechtvaardige een effen spoor.
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Psalm 30:12-13
Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt
Gij losgemaakt, met vreugde mij omgord, opdat mijn ziel U zou psalmzingen,
en nimmer verstommen. HERE, mijn God, voor altoos zal ik U loven.
Here, mijn God, tot U riep ik om hulp, en Gij hebt mij genezen, psalmzingt de
Here, gij zijn gunstgenoten, en looft zijn heilige naam; want een ogenblik duurt
zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen. In mijn onbezorgdheid had ik
gedacht: ik zal nimmer wankelen – Here, door uw welbehagen hadt Gij mijn
berg bevestigd – Gij verborgt uw aangezicht, ik stond verschrikt. Tot U Here,
riep ik, en tot de Here smeekte ik om genade, hoor, Here, en wees mij genadig,
Here, wees mij een helper. Gods macht is te zien in antwoord op dit smeken, Hij
heeft alles veranderd, rouwklacht werd reidans, Hij heeft met vreugde omgord,
en het rouwkleed losgemaakt, zodat lofprijs vol van dankbaarheid kan klinken.
Jeremia 31:13
Dan verheugt zich het meisje in de reidans,
jongelingen en grijsaards tezamen. Ik verander hun rouw in vreugde.
Ik troost en verblijd hen na hun smart.
Er zijn vele redenen te bedenken waarom er geen vreugde is in het leven van een
kind van God, er is vreugde voor zijn aangezicht, die alleen merkbaar is voor
degenen die zijn aangezicht zoeken. Lijden wordt ons geen van allen bespaard,
het hoort bij het leven, het is God die alles doet medewerken ten goede, voor
degenen die van Hem houden. Als er geloof is in de goedheid van God, dan is er
ook een weten, dat Gods plan vol van liefde is voor al zijn kinderen. Hem leren
kennen gaat door lijden heen, daar vindt de verbreking plaats die noodzakelijk
is. De aanvaarding brengt Gods vreugde in werking, je omarmt wat je overkomt,
de troost na smart is reden om op te springen van vreugde, die blijvend bij je is.
1 Petrus 4:13b
verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook
met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid.
Deel hebben aan zijn lijden, heeft vele vormen, vrienden kwijtraken ter wille
van Christus is heel gewoon, en meestal is vijandschap wat in de plaats komt.
Met de nek aangekeken worden door familie, want je hebt zo`n raar geloof, is
wat velen overkomt, degenen die Jezus meer liefhebben dan zichzelf, betalen
graag die prijs. Uiteindelijk vindt er dikwijls herstel plaats, omdat opgemerkt
wordt dat de veranderingen aangenaam zijn, tot getuigenis en tot eer van God.
Psalm 116:17
Ik zal U lofoffer brengen en de naam des HEREN aanroepen.
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Sefanja 3:17
De HERE, uw God, is in uw midden, een held, die verlost.
Hij zal Zich over u met vreugde verblijden;
Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.
Gods liefde voor zijn volk is met geen pen te beschrijven, een onuitputtelijke
bron van eeuwige liefde, die Hij laat horen en voelen door zijn woord en Geest.
Hij heeft vertrouwelijke omgang met degenen die Hem vrezen, alleen aan hen,
maakt Hij Zichzelf bekend, door zijn Geest leren wij Hem recht kennen. Als Hij
zijn liefde in ons hart uitstort, komt er een grote zekerheid welke gevoelens Hij
over ons heeft. God woont door de Geest in ons hart, dichterbij kan niet, daar is
de plaats van aanbidding, en van vreugde die Hij in overvloed geeft. Hij zal Zich
verblijden met vreugde over ons, want wij zijn de verlosten des Heren. Hij zal
zwijgen in zijn liefde, in een stil samenzijn van overtuiging in eenheid die alleen
bekend is bij zijn kinderen. Volkomen thuis zijn bij de Vader, maakt dat Gods
hart aangeraakt kan worden, Hij juicht met gejubel over het volk dat van Hem is.
Psalm 36:11
Bestendig uw goedertierenheid voor wie U kennen,
en uw gerechtigheid voor de oprechten van hart.
Here, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw trouw reikt tot de wolken; uw
gerechtigheid is als de bergen Gods, uw gericht is een geweldige watervloed.
Mens en dier verlost Gij Here. Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God;
daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw van uw vleugelen; zij laven
zich aan het vette van uw huis, Gij drenkt hen met de stroom van uw
liefelijkheden. Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht.
Psalm 5:12
Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen,
daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben.
Verblijden in Jezus onze Heer is een opdracht die niemand zwaar zal vallen, Hij
is onze Verlosser en Zaligmaker, Hij is de held die verlost. Jezus is de naam
boven alle naam, in die naam zijn wij behouden en in die naam mogen wij ons
verheugen. Uit liefde voor ons, is Hij aan het kruis gegaan, daar is Gods liefde
voor ons volkomen zichtbaar geworden, Gods volmaakte offerlam heeft alles
volbracht. Voor Hem jubelen en juichen is iets wat Hem toekomt, wat een
vreugde heeft Hij zijn kinderen bereid, en hoezeer is Hij te prijzen. Laten wij
Hem alle eer geven, onze Heer en Koning de lof toezeggen die Hem verhoogt.
Filippenzen 4:4
Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt U!
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Spreuken 4:18
Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht,
dat steeds helderder straalt tot de volle dag.
Niemand is rechtvaardig uit zichzelf, er is niemand die goed doet uit zichzelf, en
toch is daar de rechtvaardiging van God door het geloof in Christus Jezus. Hij
heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk
van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der
zonden. Deel krijgen aan Jezus is deel krijgen aan zijn licht, Hij is de blinkende
morgenster, Hij is als het morgenlicht bij het opgaan der zon, een morgen zonder
wolken. Wandelen in zijn licht, hebbende zijn licht, maakt ons tot kinderen van
het licht, die niets van doen willen hebben met duisternis. Onze rechtvaardiging
neemt toe naarmate wij meer op Jezus gaan lijken, er is altijd vermeerdering in
geestelijke groei, zodat het licht steeds helderder gaat schijnen.
Psalm 37:5-6
Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken;
Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.
Door de Here worden de schreden van de man bevestigd, aan wiens weg Hij
welgevallen heeft; wanneer hij valt, stort hij niet neder, want de Here schraagt
zijn hand. Jong ben ik geweest, ook ben ik oud geworden, maar – een
rechtvaardige heb ik niet verlaten gezien, noch zijn nageslacht zoekende brood;
te allen tijde ontfermt hij zich en leent uit, en zijn nageslacht is tot een zegen.
Wijk van het kwade en doe het goede, dan zult gij voor altoos wonen; want de
Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. De mond van de
rechtvaardige gewaagt van wijsheid, zijn tong spreekt het recht; de wet van zijn
God is in zijn hart, zijn schreden wankelen niet, zij wandelen op een effen pad.
Psalm 97:11-12
Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid, en vreugde voor de oprechten van
hart. Gij rechtvaardigen, verheugt u in de HERE en looft zijn heilige naam.
De rechtvaardigen zullen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders, een
heerlijk uitzicht voor degenen die Jezus werkelijk liefhebben. Het gezaaide licht
in hun harten, is tot volle bloei gekomen, en zij zullen stralen van vreugde over
Gods eeuwig heil. Voor zijn troon zal niets dan lofprijs zijn, zijn heilige naam
zal bij voortduring geprezen en vereerd worden, door de verlosten des Heren.
Daar is geen nacht meer, alles is licht, de heerlijkheid Gods verlicht het hemelse
Jeruzalem, en haar lamp is het Lam, in dat licht zullen wij wandelen voor altijd.
Spreuken 13:9a
Het licht der rechtvaardigen brandt blijde,
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Amos 5:14
Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de HERE,
de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.
Altijd weer blijkt Gods liefde oneindig veel hoger, dieper, breder en in lengte
niet te overtreffen. Zelfs als zijn volk het kwade zoekt, blijft Hij trekken met
liefdeskoorden, ook al roepen zij dat God met hen is, Hij ontkracht elke schijn
en namaak. Het kwade zoeken is geen gebruikelijke term in het huidige verbond
met God, integendeel, het kwade valt ons lastig. En toch is door gebrek aan
kennis het nog altijd mogelijk, er zijn vele verborgen valkuilen, die vaak door
het verkeerde te zoeken op je pad komen. Zodra er niet wordt opgezien naar
Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, richt je toch je hoop op het aardse
en daarmee, op het kwade. Het kwade moet gehaat worden, het goede moet
gezocht en omarmd worden, dan is God met ons, in zijn Zoon, Christus Jezus.
Psalm 27:4
Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven
in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid
des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.
Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het
verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots. Een onmiddellijk
resultaat van het zoeken naar hemelse dingen Gods, daar is zijn vrede en zijn wij
veilig voor welke vijand ook. Hoog op de rots, daar is de verhoogde plaats in
Christus, daar hebben wij het recht verkregen om zijn liefelijkheid te ervaren en
te zien. Daar is de plaats van onderzoeken in zijn tempel, om te leren van Hem
die ons in alles is voorgegaan, zodat wij beelddragers mogen worden voor Gods
aangezicht. Verblijven in het huis des Heren is een eeuwige belofte voor een
ieder die ernstig zoekt, Hij laat Zich vinden, Hij beloont een ieder die dat doet.
Spreuken 11:27
Wie het goede nastreeft, zoekt welbehagen;
maar wie het kwade najaagt, hem zal het overkomen.
Wie goed doet goed ontmoet, niet om mensen te behagen, maar om God te
behagen, Hij is de enige die goed is, en die ons het goede, welgevallige en
volkomene kan leren door zijn Geest. Volkomen overgave is noodzakelijk in
elke stap die wij maken met Hem, daar vindt de vernieuwing en verandering
plaats, die wij zo van node hebben. Daar is ook de onderscheiding van goed en
kwaad, wat een beeld is van geestelijke volwassenheid, in Christus verworven.
Spreuken 14:22b
Doch liefde en trouw zijn voor de bewerkers van het goede.
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Marcus 13:33
Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is.
Het is een oproep die verband houdt met de komst van Christus Jezus, het zal
voor ons op een onverwacht moment zijn, niemand weet wanneer. Toezien op
waakzaamheid is een eerste vereiste, je lamp brandende houden zodat het licht
blijft schijnen, heeft alles te maken met trouw en liefde voor Jezus, Gods Zoon.
God is getrouw, door wie wij zijn geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon
Jezus Christus, onze Here. In zijn licht kunnen wij waken, door zijn licht kunnen
wij in Hem blijven, zodat wij samen met Hem, door de Geest deel krijgen aan
het overwinningsleven. Als wij Hem elke dag dienen en eren als onze Heer, kan
de dag aanbreken van zijn komst, dan is het bruidsgewaad gereed, en dan zullen
wij de Koning in al zijn schoonheid zien, en Hem dienen tot in alle eeuwigheid.
Openbaring 3:11
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft
doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie
Hem liefhebben. Het woord van God is in alle opzichten duidelijk, verzoeking
en kroon hebben alles met elkaar te maken. Het bevel bewaren om Jezus te
blijven verwachten, maakt dat Hij ons zal bewaren voor de ure der verzoeking,
die over de gehele wereld komen zal. De overwinning wordt ons geschonken
door God de Vader, als wij vasthouden wat wij hebben ontvangen. Alle strijd in
Christus Jezus is de goede strijd, het is onvermijdelijk, geen overwinning zonder
strijd. Hem meer liefhebben dan wie dan ook, maakt dat Hij de Koning van je
hart is, daar troont Hij op de lofgezangen der heiligen, daar wordt Hij gekroond.
Filippenzen 3:20-21
Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here
Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam
veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt,
naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.
In de volle verwachting van komst en verandering, blijkt je toewijding aan Gods
beloften die spreken van zijn macht. Wij zijn kinderen Gods en het is nog niet
geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard
zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. Hij,
onze Verlosser zal komen op de wolken, elk oog zal Hem zien, wij zullen deel
krijgen aan zijn verheerlijking, omdat wij ons leven hier niet hebben liefgehad.
Openbaring 16:15a
Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart,
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Hebreeën 7:25
Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan,
daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
De Here heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt priester in
eeuwigheid – in zoverre is Jezus ook van een beter verbond borg geworden.
Jezus is priester in eeuwigheid naar de verordening van Melchisedek, dus naar
het evenbeeld, priesterkoning uit de stam van Juda, die door een onvernietigbaar
leven voor altijd blijft. Hij is de middelaar van een beter verbond, waarvan de
rechtskracht op betere beloften berust. God heeft in Jezus een nieuw verbond tot
stand gebracht, waarin Hij zijn wetten in het verstand zal leggen en het in hun
harten schrijft, Hij zal hun tot een God zijn en zij zullen Hem tot een volk zijn.
Niet langer zal men geleerd worden, ken de Here, want een ieder zal Hem
kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Hij zal genadig zijn over hun
ongerechtigheden, en hun zonden zal Hij niet meer gedenken, als Hij spreekt
van een nieuw verbond, heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard.
Handelingen 4:12
En de behoudenis is in niemand anders,
want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven,
waardoor wij moeten behouden worden.
Niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven – maar misschien heeft
iemand nog de moed voor een goede te sterven – God echter bewijst zijn liefde
jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven
is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door
Hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij nog vijanden waren,
met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij
verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; en dát niet alleen, maar wij
roemen zelfs in God door onze Here Jezus Christus, door wie de verzoening is.
Matteüs 26:27-28
En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide:
Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond,
dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Een nieuw verbond, ingesteld om Gods genade te ontvangen in Christus Jezus,
Gods Zoon. Voor eeuwig is Hij de verhoogde Heer, Koning en Hogepriester, Hij
pleit voor ons bij de Vader, en Hij spreekt ons van alle zonden vrij. Laten wij
Hem de eer toebrengen die Hem toekomt, want Hij is alle lofprijs en eer waard.
1 Timoteüs 2:5a
Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen,
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Psalm 5:13
Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE,
Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild.
In een rechtvaardige is oprechtheid van hart te vinden, dat verlangt naar de God
van zijn heil. Geen onrecht is in hem te zien, geen bedrog is in zijn hart, enkel
maar het zoeken naar Gods wil, om Hem te kunnen behagen. Rechtvaardigheid
is te zien in mensen die niet zichzelf willen behagen, maar erop uit zijn om door
de heilige Geest God welgevallig te zijn. Rechtvaardige daden eisen moed en
totale zelfverloochening, omdat het doen van Gods wil in veel gevallen ingaat
tegen menselijke beoordeling. Jezus is de Rechtvaardige, die ons in alles is
voorgegaan, Hij leeft om velen rechtvaardig te maken, zijn verlossingswerk in
ons, stelt ons in staat om daaraan te beantwoorden. Het resultaat is dat Gods
zegen vast staat en dat zijn welbehagen ons omringt als een schild rondom ons.
Matteüs 23:28
Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig,
doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting.
De schone schijn ontmaskerd door onze Here Jezus, het wereldse werd doorzien,
Hij getuigde dat hun werken boos waren, daarom werd Hij gehaat. Geestelijke
leiders hebben een enorme verantwoording ten opzichte van mensen die zij dicht
bij God mogen brengen. Zijn zij een verkeerd voorbeeld dan is de navolging ook
verkeerd, Gods wet wordt niet in acht genomen, zodat niemand ook maar enig
verlangen heeft om God te behagen. Onrechtvaardige leiders, hebben leerlingen
die hen navolgen in het kwade, kinderen der ongehoorzaamheid die in het
ongewisse blijven over de rechte kennis van God. De enige hoop voor een ieder
die daaraan deel hebben is en blijft, bekering door overgave aan de enige God.
Psalm 34:16-17
De ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun
hulpgeroep; het aangezicht des HEREN is tegen hen die kwaad doen,
om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien.
Het verschil is groot, Gods licht schijnt op en in degenen die Hem oprecht
willen dienen, voor degenen die kwaad doen is dat licht niet te zien. Roepen de
rechtvaardigen, dan hoort de Here, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.
God hoort naar zondaars niet, verhoring zal alleen plaats vinden indien men het
zondaarsgebed zal bidden, geloven in Jezus Gods Zoon, en vergeving vragen
over al het kwaad dat is gedaan, zal de zondaar brengen in Gods eeuwig licht.
Psalm 37:39a
Doch het heil der rechtvaardigen is van de HERE,
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Psalm 56:14
want Gij hebt mijn leven gered van de dood; immers ook mijn voet van
aanstoot, zodat ik voor Gods aangezicht mag wandelen in het licht des levens.
Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God wiens woord ik prijs, op God
vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen. Waar een mens ook
doorheen gaat, de beslissing van houding is bepalend voor de uitkomst. Vrees
voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar.
Vrees van binnen als gevoel, kan ondermijnend werken, en als eraan toegegeven
wordt, neemt het je gevangen en de vrees zal steeds erger worden. Vrees voor
mensen, verdwijnt alleen door vast en zeker je vertrouwen op Hem te zetten,
geloof in werking heeft altijd dezelfde uitkomst, veilig in Jezus’ bescherming.
Daar is redding van welke benauwdheid ook, daar wordt ervaren dat Gods
woord volkomen waar is, zodat lofprijs de plaats inneemt van verdriet en pijn.
2 Timoteüs 3:11b-12
Al die vervolgingen heb ik doorstaan en de Here heeft mij uit alle gered.
Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven,
zullen vervolgd worden.
Levend geloof, ontstaat door gehoorzaamheid aan Gods woord, waarin de
heilige Geest ons leert om Jezus te volgen in woord en daad. Als er geen levend
geloof is, zal er ook geen tegenstand zijn, er is immers niets om tegen te strijden.
Dood en leven is afhankelijk van de inzet die wij willen doen om dicht bij Jezus
te blijven, het kostenplaatje dat daaraan hangt is Hem meer liefhebben dan
jezelf. In het onzichtbare is bekend of je geloof vol van leven is, daar wordt op
gereageerd in aanklacht en bangmakerij, dikwijls gebeurt dat door mensen heen.
Wat is het dan heerlijk om te weten dat het juist een indicatie is dat je relatie met
onze Here Jezus in orde is, Christus kan over je lichten, omdat je bent opgestaan
uit de dodenslaap. Gods liefde en troost zal altijd zeer nabij zijn, omdat je hebt
gekozen om Gods Zoon te volgen waarheen Hij jou ook leidt, tot zijn grote eer.
Spreuken 14:27
De vreze des HEREN is een bron des levens,
om de strikken des doods te ontwijken.
Er is zoveel om ons over te verblijden, wij mogen en kunnen bij voortduring
putten uit de bron van levend water dat om niet wordt gegeven. God vrezen is
Hem liefhebben, doen wat Hij zegt is de hoogste lofprijs, voor Gods aangezicht
wandelen in zijn licht, is een voorrecht dat aan de verlosten wordt geschonken.
Johannes 8:12b
wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen,
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Genesis 4:7b
Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur,
wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen.
Een waarschuwing die aan dovemansoren is gericht, de zonde wordt uitgevoerd
met als gevolg dat de straf die op de zonde staat wordt ingevoerd. Voor ons die
geloven, is het welbekend dat God waarschuwt om niet de weg van de zonde op
te gaan, zijn woord is boordevol van oorzaak en gevolg. Het goede en het kwade
heeft beiden gevolgen, het goede brengt de zegen van God, het kwade de vloek,
waarin God zijn aangezicht verbergt, zodat de dood zijn intrede doet. God
vrezen is heel bewust erkennen dat Hij Zich nooit met zonde zal inlaten, Hij kan
Zich daar niet aan verbinden, in Hem is in het geheel geen duisternis. Luisteren
en alles op alles zetten om weerstand te bieden aan zonde, is alleen mogelijk in
volkomen afhankelijkheid van Hem die onze zonden heeft gedragen. De zonde
die als een belager aan de deur staat, heeft geen schijn van kans meer in Jezus.
Romeinen 6:12
Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam,
zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen,
Een koning wil gediend worden, hij wil heersen over zijn onderdanen, en zal dat
ook opeisen in allerlei vormen. Het is aan ons te leren ongehoorzaam te worden
aan dat waar wij van nature gehoorzaam aan zijn, en daarvoor in de plaats, leren
om gehoorzaam te worden aan God. Hem dienen door genade, maakt dat zonde
geen heerschappij meer kan voeren, wij zijn immers met Christus gestorven en
mogen in nieuwheid des levens wandelen. Het geheimenis is groot, dood zijn
voor de zonde, maakt, dat wij levend zijn voor God in Christus Jezus, zijn Zoon.
Johannes 8:34-35
Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde.
En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig.
Gods wet, alleen een zoon kan erfgenaam zijn, een slaaf staat daarbuiten, het is
dus zaak om ernst te maken met het afleggen van welke zonde ook. God geeft
zijn tucht en behandelt ons als zonen, met als doel dat wij beelddragers worden
van zijn Zoon. Opvoeding door God zelf gegeven is een heerlijk voorrecht, al
brengt het in eerste instantie geen vreugde maar smart, maar na oefening wordt
het als Gods liefde ervaren, zodat dankbaarheid voor eeuwig plaats kan vinden.
Daar zal God alle tranen afwissen, en eeuwige troost verlenen in zijn Vaderhuis.
Spreuken 12:28
Op het pad der gerechtigheid is leven, maar de weg der zonde voert ten dode.
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Spreuken 30:5-6
Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.
Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze
en gij een leugenaar bevonden wordt.
Gods woord is krachtig en scherp, het is totaal zuiver en doorzichtig, en voor
wie Hem kennen is Hij een schuilplaats en een schild. Zijn woord is een lamp
voor mijn voet en een licht op mijn pad, zodat er rechte sporen gemaakt kunnen
worden die God welgevallig zijn. Een ieder die zijn woord leest en doet, zal
ervaren dat God in Christus Jezus met hem is, Hij is de enige en waarachtige
God, en zal zijn trouw betonen, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet. Wie
iets aan zijn woorden toedoet of afdoet, komt in gevaarlijk vaarwater, de Geest
der waarheid zal altijd elke leugen ontmaskeren, zodat een mens maar niet kan
doen wat hij wil. God is lankmoedig en wil niet dat iemand achterop raakt zodat
zijn genade niet meer wordt ervaren, en als gevolg daarvan bitterheid ontstaat.
God liefhebben is de waarheid liefhebben, loutering is nodig om zijn woord te
verstaan, terechtwijzing openbaart ongerechtigheid zodat zijn licht kan schijnen.
Hebreeën 3:12-13
Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij,
door af te vallen van de levende God, maar vermaant elkander dagelijks,
zolang men nog van een heden kan spreken,
opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde;
Ongeloof en ongehoorzaamheid komen voort uit boosheid en ongenoegen over
de besturing van God in een mensenleven. Hoe gemakkelijk is het om aan de
stem van onze God voorbij te gaan, zodat verharding door de zonde optreedt.
Heeft de verharding plaats gevonden, is het onmogelijk de zachte stem nog te
verstaan, die in gewillige harten gehoord wordt. Vermaning is de enige hoop die
een mens kan hebben, van mensen die durven zeggen waar het op staat. Bekeren
is altijd nodig als het hart met eigen overleggingen is dichtgeslibd, boosheid is
een vreselijke raadgever, Gods woord is vol van liefde en zal bevrijding geven.
Psalm 51:19
De offeranden Gods zijn een verbroken geest;
een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.
Verbroken en verbrijzeld is het hart dat zondebesef heeft beleden, berouw en
schaamte maakt nederig en klein. Het is Gods gunstbewijs dat je leeft, het is zijn
barmhartigheid die een mens doet knielen voor zijn aangezicht uit dankbaarheid.
Psalm 33:4
Want des HEREN woord is waarachtig, al zijn werk geschiedt in trouw;
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Matteüs 6:1
Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen,
om door hen opgemerkt te worden;
want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is.
Wie goed doet goed ontmoet, een gezegde met vraagtekens, het wordt niet altijd
opgemerkt, tenzij je het voor je uitbazuint. Gerechtigheid doen heeft vele
vormen, van het stoffelijke tot het geestelijke, de motivatie waarom je iets doet,
is bepalend voor de uitkomst inzake loon. Wil je eer van mensen, dan is er een
aards loon, zoek je Gods eer, dan is er een loon die in het verborgene wordt
geschonken. God heeft de blijmoedige gever lief, wie karig zaait, zal ook karig
oogsten, wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. Je voornemen heeft alles
te maken met je hartsgesteldheid, ben je er op gericht God welgevallig te zijn,
dan is het samen met de Geest mogelijk om goed te doen in de ogen van God.
Prediker 7:20
Want niemand op aarde is zo rechtvaardig,
dat hij goed doet zonder te zondigen.
Veel wordt er in Gods woord gesproken, dat er in de mens geen goed woont, en
toch is daar het herstel dat God heeft geschonken door de komst van zijn Zoon.
In de vrucht van de Geest worden alle aspecten genoemd die God in Christus
schenkt, en een heerlijk loon is voor wie Hem ernstig zoeken. Goedheid is een
onderdeel dat in veranderde harten wordt gelegd, door God de Vader zelf, Hij is
immers de bewerker van het willen en het werken. Er gaat geen dag voorbij, of
wij worden geconfronteerd met onze eigen wil waarin geen goed woont, alleen
in een leven dat volkomen gericht is op Jezus de Leidsman van ons geloof, zal
het oude teniet worden gedaan. Gods goedheid en genade zijn steeds ons deel,
daarin liggen grote beloften, elke dag weer zullen wij zijn goedheid omhelzen.
2 Korintiërs 9:10
Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze,
zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen,
en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten,
De vermeerdering van Gods genade is altijd te merken aan zijn omgang met ons,
steeds dichterbij, steeds meer inzicht door een verborgen omgang met Hem, die
ons zo lief heeft. Wij kunnen en mogen uitdelen van de verworven schat aan
kennis en vermogensaanwas, rijkelijk schenkt Hij ons dat wat wij nodig hebben.
De gerechtigheid zal zegevieren in harten die in het verborgene Gods wil doen.
Psalm 125:4
Doe goed HERE, aan de goeden, en aan de oprechten van hart,
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Psalm 119:2-3
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken;
die ook geen onrecht plegen, (maar) wandelen in zijn wegen.
Waarmede zal een jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw
woord, ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.
Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige, geprezen zijt Gij,
Here; leer mij uw inzettingen. Met mijn lippen verkondig ik alle verordeningen
van uw mond, in de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei
rijkdom. Uw bevelen zal ik overdenken en op uw paden zal ik letten, in uw
inzettingen zal ik mij verlustigen, uw woord zal ik niet vergeten. Ja, uw
getuigenissen zijn mijn verlustiging, zij zijn mijn raadslieden, op heel mijn pad.
Spreuken 28:5
Boze lieden verstaan het recht niet, maar wie de HERE zoeken, verstaan alles.
Boosheid staat altijd in de weg om ook maar iets van de Here te ontvangen
inzake inzicht en het verstaan van zijn woord, de grond moet vrij zijn van eigen
gerechtigheid, dan pas kan Gods woord ingang vinden en wordt het verstaan. Er
zijn diverse redenen die een sta in de weg zijn om Gods stem te horen, de
belangrijkste is de verharding van je hart, waardoor alle zachtheid verdwenen is,
en daarmee de gevoeligheid die nodig is om de zachte stem van de heilige Geest
te verstaan. Het geweten wordt ondergesneeuwd en neemt het niet zo nauw meer
met Gods verordeningen, het eigen gelijk staat voorop, en weg is alle zegen die
een mens zo nodig heeft. Wie de Here zoeken zullen Hem vinden, Hij laat geen
bidder staan, Hij leert ons aangaande de weg die wij gaan moeten, Hij raadt ons,
zijn oog is op ons. Het verstaan is zeer persoonlijk, voor een ieder, dat wat hij
nodig heeft, daaruit blijkt dat God ons door en door kent, Hij is onze grote God.
Jakobus 1:21
Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met
zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden.
Wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als
een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijke dader, die zal zalig zijn in
zijn doen. In Christus Jezus wordt reinheid gegeven, in Hem ben je vrij, in Hem
ben je geheiligd, in Hem ben je behouden van Gods toorn. Jezus is het levende
Woord, deel hebben aan Hem, is deel hebben aan Gods getuigenis die Hij geeft
door zijn woord en door zijn Geest. Een heilige wandel wordt van ons verwacht,
wij zijn daartoe in staat door nauwgezet in Jezus te blijven, Hij is onze redding.
Johannes 15:3a
Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij,
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Psalm 121:5
De HERE is uw Bewaarder, de HERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. De Here zal u bewaren voor
alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren, de Here zal uw uitgang en uw ingang
bewaren tot in eeuwigheid. Beloften aan zijn volk gegeven, voor hen die hun
ogen opheffen naar de bergen, wetende dat bij de Here alle hulp vandaan komt.
Hij, de Schepper van hemel en aarde, zal niet toelaten dat uw voet wankelt, uw
Bewaarder zal niet sluimeren, onder zijn schaduw zijn wij veilig. Dwars door
stormen heen die elk mens zal ervaren, is het heerlijk om te weten dat God alles
overziet en alles in handen heeft. De zekerheid van onze hoop op Hem, zal Hij
altijd bevestigen door uitredding en uitkomst die geen mens ooit kan bedenken.
Psalm 57:2
Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want bij U schuilt mijn ziel;
ja, in de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen, totdat het onheil voorbij is.
Zij spanden een net voor mijn schreden, zij bogen mijn ziel terneer, zij groeven
een kuil voor mijn aangezicht, zij vielen daar middenin. Mijn hart is gerust, o
God, mijn hart is gerust; ik wil zingen, ja psalmzingen. Waak op, mijn ziel, waak
op, harp en citer; ik wil het morgenrood wekken. Ik zal U loven, o Here, onder
de volken, ik zal U psalmzingen onder de natiën; want hemelhoog is uw
goedertierenheid, tot aan de wolken reikt uw trouw. Verhef U boven de hemelen,
o God; uw heerlijkheid zij over de ganse aarde, tot in eeuwigheid.
Johannes 17:12
Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven
hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan,
dan de zoon des verderfs, opdat de Schrift vervuld werd.
Het Hogepriesterlijk gebed voor ons opgeschreven tot verheerlijking van God de
Vader, Zoon en heilige Geest. De behoudenis is in niemand anders dan in Jezus,
Gods Zoon, de bewaring is in Gods hand, en alleen door de heilige Geest zijn
wij in staat om ons oog op Hem te richten die de voleinder is van ons geloof.
Ons leven is verborgen met Christus in God, wat de Vader aan Jezus heeft
gegeven, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand van de Vader.
Bewaring, met als doel een veilige thuiskomst, daar zal God alle tranen van onze
ogen afwissen, tot eeuwige troost. Vergeten is dan alle verdriet, er is alleen
plaats voor eeuwige vreugde, Hij, onze Bewaarder bracht ons veilig thuis.
2 Timoteüs 4:18
De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels
Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.
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Spreuken 2:6
Want de HERE geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid;
Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bewaart, zodat
uw oor de wijsheid opmerkt en gij uw hart neigt tot de verstandigheid, ja, indien
gij tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw stem verheft; indien gij haar
zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de
vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden. Hij bewaart hulp voor de
oprechten, Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen, terwijl Hij waakt
over de paden van het recht en de weg zijner gunstgenoten beschermt. Dan zult
gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg. Want
de wijsheid zal in uw hart komen en de kennis zal voor uw ziel liefelijk zijn;
bedachtzaamheid zal over u waken, verstandigheid zal u behoeden, tot redding.
Kolossenzen 2:2-3
opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom
van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus,
in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.
Strijd wordt gevoerd om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn, degenen
die onderrichten en terechtwijzen in alle wijsheid, zijn doorkneed in het woord
en hebben veel ervaring, zodat bekwaamheid hun deel is. De bedieningen zijn
maar op één ding gericht, mensen dicht bij het hart van Jezus brengen, zodat zij
zelf deel krijgen aan Hem die Gods wijsheid is. Het zoeken naar wijsheid en
kennis is dan een eigen verantwoording, waarin een volledige inzet noodzakelijk
is. Wordt er niet gezocht, dan mis je elke kans om deel te krijgen aan Gods
wijsheid en terechtwijzing, het gevolg laat zich raden, geen inzicht en verstand.
Spreuken 8:14
Mijner zijn raad en overleg, ik ben het inzicht; mijner is de kracht.
De mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat, wie zijn woord
bewaart, heeft een grote schat in zijn binnenste, die zich uit in liefdevolle
klanken tot Gods eer. Het is een verborgen schat, die de vreze des Heren doet
verstaan, en die de kennis van God voortbrengt. Liefde is de drijfveer om Hem
welgevallig te zijn door de Geest, wie Jezus liefheeft, bewaart zijn geboden. Wij
mogen putten uit een bron die nooit opdroogt, levend water dat verkwikt en dat
vertroost. Kracht voor elke dag is weggelegd voor een ieder die wandelt op
Gods weg, daar zal elke verwachting en hoop beantwoord worden door Hem.
Psalm 51:8
Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene,
in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend.
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2 Timoteüs 1:14
Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont,
het goede, dat u is toevertrouwd.
Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem
liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wie Mij niet
liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord dat gij hoort, is niet van Mij,
maar van de Vader, die Mij gezonden heeft. Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik
nog bij u verblijf; maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in
mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.
Heerlijke woorden, vol van belofte, Hij heeft ons de Trooster gegeven, die blijft
tot in eeuwigheid, door de heilige Geest zijn wij in staat om het goede, dat ons is
toevertrouwd te bewaren. Zonder de inwonende Geest zou het onmogelijk zijn
om te horen, te doen en om te bewaren, met Hem is het vast en zeker mogelijk.
Psalm 25:10
Alle paden des HEREN zijn goedertierenheid en trouw
voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren.
Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid
en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.
Gedenk uw barmhartigheid, Here, en uw gunstbewijzen, want die zijn van
eeuwigheid; gedenk niet de zonde van mijn jeugd, noch mijn overtredingen,
gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, Here. Goed en
waarachtig is de Here; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg.
Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg.
Johannes 15:20
Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet
boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen;
indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.
Het woord vasthouden om in praktijk te brengen is van levensbelang, niet alleen
voor jezelf, maar ook als getuigenis voor mensen die Jezus nog niet kennen. Een
heilig leven spreekt meer dan welk woord dan ook, voor de één aantrekkelijk,
voor de ander aanleiding tot spot en hoon. Voor degenen die meer willen weten
over je levenshouding, zal er openheid zijn om Gods woord te vertellen, waarin
een goede leidraad is, om te wachten tot er vragen komen. Mensen die afwijzen
wat je vertegenwoordigt, zijn er genoeg, het is aan ons om daar goed mee om te
gaan, in Gods kracht en liefde kunnen wij verdragen en omarmen in Jezus naam.
Spreuken 7:2
Bewaar mijn geboden en leef, en mijn onderwijzing als uw oogappel.
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1 Timoteüs 3:13
Want zij, die hun dienst goed hebben vervuld, verwerven zich een ereplaats
en veel vrijmoedigheid om te spreken door het geloof in Christus Jezus.
Het kruis is voor velen een aanstoot, voor degenen die het kruis in hun leven
volledig hebben aanvaard en omarmd, brengt het grote zegen, daar is immers
aan te herkennen of men bereid is om deel te hebben aan het lijden van Jezus.
In dienst van God staan heeft als vrucht, een heilig leven dat mogelijk wordt
gemaakt door te sterven aan jezelf, geen ongerechtigheid of namaak is mogelijk
voor het aangezicht van God. Gods wil doen, brengt het goede, welgevallige en
volkomene in werking, jezelf als levend, heilig en Gode welgevallig offer te
stellen, is je redelijke eredienst. Verneder je onder de machtige hand van God,
dan zal Hij je verhogen op zijn tijd, de ereplaats wordt verworven in zijn dienst.
Romeinen 6:22
Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen,
hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.
God is liefde, God is goed en zeer te prijzen tot in alle eeuwigheid, met die
liefde trekt Hij zondaars om zijn Zoon aan te nemen als Verlosser en Heiland.
Wordt er gereageerd op Gods roepstem, dan is er vreugde in het hart en vreugde
in de hemel, en dan begint Gods liefdevolle besturing in een mensenleven. Zoals
alles begint de opvoeding in het klein, je bent nog zuigeling en hebt nodig om de
eerste beginselen van het Koninkrijk van God te leren. Maar wat een vreugde als
er begrepen wordt dat de slavernij van de zonde in Christus teniet is gedaan. Het
leren en opwassen blijft een heerlijke opdracht, die veel vrucht voortbrengt, vol
van eeuwigheidswaarde, God dienen is een voorrecht dat alle moeite waard is.
Johannes 12:26
Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook
mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.
Dienen is een gezindheid die geleerd moet worden, van harte de onderste weg
bewandelen is niet makkelijk, jezelf wegcijferen wordt hier niet mee bedoeld.
Het doen wat Hij zegt in gehoorzaamheid en zelfverloochening is het vereiste,
dan dien je de Koning in gerechtigheid. Hem volgen is zeer oplettend het
spreken van de zachte stem van de heilige Geest in de gaten houden, zodat je
kan laten zien, dat het je ernst is om een dienaar te zijn. Koninklijke kinderen
hebben een voorspraak bij de Vader, zij krijgen lof en krijgen een ereplaats.
1 Samuël 2:8a
Hij heft de geringe op uit het stof, Hij heft de arme omhoog uit het slijk,
om hem te doen zitten bij edelen, en een erezetel te doen verwerven.
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Kolossenzen 3:16
Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid
elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen
en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.
In een groot huisgezin is het een natuurlijke zaak dat de oudere kinderen de
jongere leren wat zij zelf van hun ouders hebben geleerd, hetzelfde principe is in
werking in het huisgezin van God, de gemeente. Voorwaarde om in alle wijsheid
elkander te leren, is, dat het woord van Christus rijkelijk in iemand woont, dan is
het aanvaardbaar en echt, en brengt het grote zegen. Terechtwijzing van iemand
die geen goed voorbeeld is, zal en moet afgewezen worden, het heeft geen zin
om daar naar te luisteren. Door de heilige Geest zijn wij in staat om eerst zelf
door dingen heen te gaan, verstaan wij wat het ons gebracht heeft, dan kan dat
aan anderen uitgelegd worden. Elk mens die terechtwijzing aanvaardt, zal ook
zelf ondervinden dat het leren uiteindelijk in Christus plaats vindt. Groot is de
blijdschap als kinderen van God zich opstellen als leerlingen, dan is het een
vanzelf sprekende zaak, om samen God de eer te geven in geestelijke liederen.
Galaten 6:1
Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die
geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf;
gij mocht ook eens in verzoeking komen.
Wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle, een zeer gezonde houding die wijst
op het kennen van God, het is aan Hem te danken dat wij vrijgesproken zijn, uit
ons zelf kunnen wij nergens op roemen. Zonder vooroordeel is een mens dan in
staat om in een geest van zachtmoedigheid de ander terecht te wijzen. Iemand
wordt als geestelijk mens erkend door zijn manier van doen, de nieuwe mens is
naar de wil van God geschapen in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. De
oude mens kenmerkt zich door aards gericht zijn, onbruikbaar in het Koninkrijk
van God, onbruikbaar om te onderrichten in het geestelijke. Christus zelf waakt
over zijn gemeente, en geeft ons de opdracht om te waarschuwen indien dat
nodig is, gehoorzaamheid maakt dat zijn gemeente zonder vlek of rimpel blijft.
Kolossenzen 1:28
Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens
onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.
Wat een vreugde is het om de Heer te dienen, doen wat Hij zegt ten koste van
jezelf, maakt dat de ander dezelfde vreugde gaat ervaren om in Christus te zijn.
Psalm 119:171
Mijn lippen zullen overvloeien van lof, want Gij zult mij uw inzettingen leren.
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Marcus 10:15b
Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind,
zal het voorzeker niet binnengaan.
Alles gelooft zij, alles hoopt zij, vertrouwen naar de hemelse Vader is van
levensbelang om te kunnen ontvangen uit zijn hand. Geloven als een kind heeft
niets met naïef zijn te maken, het is welbewust Hem vertrouwen die alles in
handen heeft. Geloof in werking, maakt dat het Koninkrijk van God zichtbaar
wordt, zodat er zekerheid is van wedergeboorte en behoudenis. Deel hebben aan
Gods rijke geschenken, vergt iedere keer weer een houding van ootmoed en in
grote mate een bewustzijn van afhankelijkheid. Een kind is afhankelijk van de
zorg die het nodig heeft, voor een kind van God is dezelfde houding nodig om
de volle zegen te ontvangen, in kinderlijke eenvoud is geloof een verademing.
Psalm 103:13
gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen,
ontfermt Zich de HERE over wie Hem vrezen.
De louter eenvoudige toewijding aan Christus, maakt dat de vreze des Heren
geleerd wordt, geen ingewikkelde theorieën, maar een praktijkschool die vol is
van zelfverloochening. Als Christus in harten woning maakt door de Geest, is
het nodig dat alle andere liefdes plaats moeten maken voor Koning Jezus. Geen
afgod kan bestaan, niets of niemand is belangrijker dan één te zijn met onze
Heer en Zaligmaker. Je hand in zijn liefdevolle hand leggen, geloven dat Hij
spreekt en Zich over jou ontfermt, zijn activiteiten, die spreken van vertrouwen.
Lucas 12:32
Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke!
Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.
Tegen Gods liefde en trouw kan niemand op, elke keer weer blijkt dat Hij ons
vertrouwen volkomen waard is. De tedere woorden van Jezus zijn aan ons
gericht, wij hoeven niet te vrezen, wij zijn onder de hoede van de goede herder,
die ons veilig thuis brengt. Deel hebben aan Jezus, is deel hebben aan de Vader,
en daarmee deel hebbend aan het Koninkrijk van God. Onvoorstelbare rijke
geschenken die God geeft, omdat wij geloven in zijn heilige naam, en Hem
ernstig nemen wat betreft zijn verordeningen. Eeuwige dankbaarheid is voor
degenen die zich hebben laten leiden door de Geest, die ons gegeven is om Hem
recht te kennen, voor eeuwig in zijn Koninkrijk te zijn is een onvoorstelbare eer.
Matteüs 7:21a
Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen
binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.
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Lucas 19:10
Want de Zoon des mensen is gekomen
om het verlorene te zoeken en te redden.
Er is geen twijfel mogelijk, Jezus kwam niet voor rechtvaardigen, maar voor
zondaars in het algemeen. De Schrift heeft ons allen tot zondaars verklaard,
niemand uitgezonderd, zodat ook zonder uitzondering een ieder redding nodig
heeft. Ook als je allang verlost bent en in genade aangenomen, is het nodig te
blijven bedenken waar je uit vandaan gekomen bent, en wie dat gedaan heeft.
Niet onder het mom van: eens een zondaar, altijd een zondaar, maar van een
verloste zondaar. Verlies je dat uit het oog, is de kans groot, dat je te goed over
jezelf denkt, met alle gevolgen van dien. De Zoon van God eren doe je als er een
diep besef is van wat Hij voor je heeft gedaan, dan is er lofprijs en dankbaarheid
in je hart, Jezus is de Rechtvaardige, die leeft om velen rechtvaardig te maken.
Romeinen 5:19
Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens
zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook
door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.
Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele
zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden
heen zou volmaken. Christus Jezus heeft Zichzelf ontledigd, en de gestalte van
een dienstknecht aangenomen, en is aan de mensen gelijk geworden. En in zijn
uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam
geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook
uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de
naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op
aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is
Here, tot eer van God, de Vader, vele zonen zullen Hem danken van wie alles is.
Lucas 15:7
Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar,
die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen,
die geen bekering nodig hebben.
De tollenaars en de zondaars kwamen om naar Jezus te luisteren, vol van honger
naar het woord, na het commentaar van de Farizeeën, sprak Jezus de gelijkenis
uit over het verloren schaap. Feest in de hemel en feest op aarde bij het vinden
van de verlorene, dan begint de rechtvaardiging die tot in eeuwigheid zal duren.
Johannes 3:16b
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe
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2 Korintiërs 12:9b
Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen,
opdat de kracht van Christus over mij kome.
Niemand stelt zich zwak op van nature, integendeel, als je iets wilt bereiken, zal
je houding zo zijn, dat je voor niemand onder wil doen. De kracht van de ziel is
hier duidelijk te zien, eigen heerschappij, zelfhandhaving en je leven in eigen
handen houden. Zwak zijn is iets wat geleerd moet worden, jezelf verliezen in
Jezus, maakt, dat Hij je verdediging is, zijn kracht en macht is dan pas te zien.
De ziel gaat altijd in verdediging, en weet vele manieren te vinden om onder de
heerschappij van Christus vandaan te komen. De kostprijs om Hem te dienen zal
altijd gepaard gaan met smaad, met minachting van mensen die spotten waar je
voor staat. Aanvaarding in zwakheid brengt grote winst, onderwerping aan God,
maakt, dat de grote kracht en de macht van Christus je boven alles uit zal tillen.
Efeziërs 6:10
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
Elk gevecht valt of staat of dit uit eigen kracht of in de Here wordt gedaan, je
kunt vechten wat je wilt, vanuit jezelf zal er nooit een overwinning worden
behaald. Het gevecht is in het onzichtbare, niet tegen bloed en vlees, zodat de
wapenrusting Gods nodig is om te kunnen standhouden tegen allerlei machten,
die uiteindelijk overwonnen vijanden zijn. Christus Jezus heeft alle machten en
krachten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Wij
kunnen niets overwinnen zonder in zijn kracht en macht te zijn, elke strijd, groot
of klein, is nodig, geen strijd, geen overwinning. Het is heerlijk om te merken
dat die overwinning ons geschonken wordt door God de Vader, ons tot zegen.
Romeinen 8:38-39
Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven,
noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten,
noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden
van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Waar je ook doorheen gaat, Hij
waakt en houdt je vast, in zijn bescherming is alles mogelijk, Hij is alle
vertrouwen waard. Vanaf de grondlegging der wereld zijn wij in Christus Jezus
uitverkoren, wij, die in Hem geloven, die op Hem hopen, hebben het voorrecht
om te zien, dat God ons rechtvaardigt, zodat elke beschuldiging geen recht heeft,
en in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.
Jesaja 40:29
Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.
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Lucas 24:45
Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.
Na zijn dood en opstanding, was het nodig om hun verstand te openen, de vele
profetieën over de Christus die komen zou, werden uitgelegd, met name over
zijn lijden, dood en opstanding. Zij waren de getuigen die zijn naam moesten
gaan prediken, tot bekering en vergeving van zonden aan alle volken. Zij hebben
dat gedaan in Jezus naam, nadat zij vervuld zijn met de heilige Geest, op het
pinksterfeest in Jeruzalem. Heerlijke onderwijzing uit Gods woord door Jezus
zelf, voor ons is datzelfde voorrecht weggelegd, door de Geest wordt ons
verstand geopend, als wij bereid zijn om te luisteren naar de zachte stem die vol
van liefde is. Het is de Geest die het woord levend maakt in ons binnenste, Hij
zal Christus verheerlijken, want Hij zal uit Zichzelf niet spreken, maar Hij zal
het woord van Christus verkondigen. De Trooster die de Vader heeft gezonden,
die zal ons alles leren, en ons te binnen brengen, alles wat Jezus heeft gezegd.
Johannes 3:3b
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt,
kan hij het koninkrijk Gods niet zien.
Zonder wedergeboorte wordt er niets geopend of opgewekt, het is onmogelijk
zonder de heilige Geest ook maar iets te ontwaren van het koninkrijk Gods. Wat
uit de Geest geboren is, is geest, wat uit het vlees geboren is, is vlees, en vlees
kan niets zien in het onzichtbare. De Geest van wijsheid en openbaring hebben
wij nodig om inzicht te verkrijgen in hetgeen ons is toebedeeld, en welke hoop
Gods roeping wekt. Alleen door de Geest kunnen wij Gods wet houden, alleen
door de Geest kunnen wij de stem van Jezus verstaan, en kunnen wij God recht
leren kennen, weten komt in de plaats van onwetendheid, tot lof van onze God.
Openbaring 2:7a
Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Uiteraard wordt hier het geestelijk oor bedoeld, dat gedeelte in ons wat zijn
zachte stem kan horen, waarin er gereageerd kan worden op aanwijzing en
correctie. Het is zonder de leiding van de heilige Geest onmogelijk om verder te
kijken dan je neus lang is, wij zien aan wat voor ogen is, wat onmiddellijk
kortzichtigheid tot gevolg heeft. God heeft voorzien in alle dingen, wij staan niet
met lege handen voor Hem, Hij heeft zijn Geest gegeven om Hem te dienen, om
Hem lief te hebben, en bovenal samen met alle heiligen Hem de dank te geven.
Niemand anders dan Jezus heeft dit mogelijk gemaakt, prijs zijn heerlijke naam.
Jesaja 33:17a
Uw ogen zullen de Koning in zijn schoonheid aanschouwen;
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Psalm 32:6
Daarom bidde iedere vrome tot U ten tijde dat Gij U laat vinden;
zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren zullen die hem niet bereiken.
Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het
verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op de rots. Iedere vrome is door
God gerechtvaardigd om tot Hem te roepen en te bidden in Jezus’ naam, een
vrome heeft deel aan het verbond dat is gesloten door het geloof in Jezus. Nader
tot God, en Hij zal tot u naderen, God hoort ieder oprecht gebed, en zal op zijn
tijd en wijze daarop reageren. Onze houding naar Hem, is weten dat Hij trouwe
de wacht houdt in elke situatie, Hij is onze beschutting, een vaste burcht en rots.
Zijn verbondstrouw staat vast, wie kan Hem tegenhouden, Hij omringt ons met
jubelzangen van bevrijding, Hij bewaart ons voor benauwdheden, elke dag weer.
Psalm 37:39-40
Doch het heil der rechtvaardigen is van de HERE, hun schutse ten tijde
der benauwdheid; de HERE helpt hen en doet hen ontkomen, Hij doet hen
ontkomen aan de goddelozen en verlost hen, want zij schuilen bij Hem.
Wees mij genadig, o God, ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God,
wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij
aandoen? Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld, doe mijn tranen in uw
kruik; zijn zij niet in uw boek? Dan zullen mijn vijanden terugwijken ten dage
dat ik roep; dit weet ik: dat God met mij is. Op God, wiens woord ik prijs, op de
Here, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een mens
mij aandoen? Op mij, o God, rusten geloften, U toegezegd, lofoffers zal ik U
betalen, want Gij hebt mijn leven gered van de dood; immers ook mijn voet van
aanstoot, zodat ik voor Gods aangezicht mag wandelen in het licht des levens.
Psalm 17:8
Bewaar mij als de appel van het oog, berg mij,
in de schaduw van uw vleugelen,
De liefelijke naam van Jezus staat borg, om in de schuilplaats des Allerhoogste
te vertoeven, veilig in Jezus’ armen, verborgen in God. Ons geloof maakt dat wij
zijn woord ernstig nemen, niet de omstandigheden mogen de doorslag geven,
maar het vertrouwen in God, dat ons onaantastbaar maakt. Vrees is een drijfveer
die een mens doet wegzinken, want zijn voeten staan niet op de rots, maar op
drijfzand. Onmiddellijke verhoring zal er zijn als er wordt geroepen om
verlossing, Hij zal troosten en bemoedigen en de verzekering geven die nodig is.
Psalm 40:3b
Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte Hij vast,
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Psalm 31:20
Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat Gij
bereid hebt voor wie bij U schuilen, ten aanschouwen van de mensenkinderen.
Hij richt een dis aan voor de ogen van wie ons benauwen, geen mens kan
bedenken hoe onmetelijk groot Gods macht is, die Hij aan zijn kinderen betoont.
De vreze des Heren is het begin der wijsheid, en het kennen van de Hoogheilige
is verstand. Als wij Hem meer vrezen dan wie of wat dan ook, komen wij in
aanraking met zijn almacht, juist in omstandigheden die naar de mens gezien
niet te doen zijn. Hij heeft in zijn raadsbesluit uit een ver verleden, al alles
bereid voor degenen die Hem vrezen, de onvoorstelbare rijkdom van zijn
Koninkrijk is vol van kracht en liefde. Voor degenen die overgave aanbieden
wordt deze rijkdom volkomen in werking gezet, dan verdwijnt elke duisternis
als sneeuw voor de zon, dan wordt het zichtbaar voor een ieder die aanschouwt.
Spreuken 23:17-18
Uw hart zij niet naijverig op de zondaren,
maar beijvere zich voortdurend de HERE te vrezen;
waarlijk, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.
Wij leven in een wereld die zo op het eerste oog, veel te bieden heeft om aan
mee te doen, aan alle kanten worden dingen aangeboden die leuk lijken, maar
een duidelijke strik verbergen. Het tijdelijk plezier heeft een einde die voor
niemand aantrekkelijk is, het voert verderf met zich mee, en vuil zet zich vast als
vlekken die steeds groter worden. Naijver op zondaren brengt verdriet en spijt
met zich mee, en heeft zeer zeker bekering nodig en belijden van zonde. Als je
hart zich erop zet om de Here te vrezen, dan richt je oog zich op Jezus, die alle
schuld en straf op Zich genomen heeft, zodat wij een toekomst hebben die nooit
meer afgenomen wordt. Hem heiligen in onze harten is een voorrecht als kind
van God, Jezus moet het voorwerp zijn van onze vrees, en ook van onze schrik.
Psalm 19:10
De vreze des HEREN is rein, voor immer bestendig;
de verordeningen des HEREN zijn waarheid, altegader rechtvaardig.
De wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk,
gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
Zijn wet in ons binnenste geeft ons alle mogelijkheden om te doen wat Hij van
ons vraagt, aan de vrucht is te zien dat de vreze des Heren ons deel is geworden,
het geeft ons de volle verzekering dat Hij Zich betoont als de Almachtige God.
Psalm 85:10a
Waarlijk, zijn heil is nabij hen die Hem vrezen,
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Romeinen 12:10-11
Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld,
in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here.
Broederliefde is bepaald niet vanzelfsprekend, er moet naar het woord van God
gezien aan verschillende eisen worden voldaan. Het is beslist niet aards, dan is
er te weinig verschil hoe in het algemeen mannen met elkaar omgaan. Een ieder
die liefde heeft ontvangen van onze hemelse Vader, kan leren om in eenheid des
geloofs elkander genegen te zijn. Eén in liefdebetoon, één van ziel, één in
streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; in ootmoedigheid achte de een de
ander uitnemender dan zichzelf, een ieder lette niet slechts op zijn eigen belang,
maar ieder lette ook op dat van anderen. Mensen behagen is geen eerbetoon, dat
zou een verkeerd voorbeeld zijn, elkaar herkennen en erkennen in Christus is de
grondslag van elk eerbetoon. IJver is bij voortduring nodig, vurig van geest zijn
is voornamelijk het dienen van de Here, Hij vult ons steeds weer met zijn liefde.
Psalm 122:8-9
Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen: vrede zij in u;
om het huis van de HERE, onze God, wil ik het goede voor u zoeken.
Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan; als
de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Jezus is het hoofd
van de gemeente, in Jezus wast elk bouwwerk op want Hij is het fundament.
Hij waakt over zijn gemeente en zet zijn dienstknechten in tot toerusting en tot
dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de
eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de
mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Aan deze
volwassenheid is te zien dat voor de bouw van het geestelijk huis, vele offers
zijn gebracht die God welgevallig zijn, levende stenen die samen zijn huis zijn.
Lucas 22:27
Want wie is de eerste: die aanligt, of die dient? Is het niet, die aanligt?
Maar Ik ben in uw midden als dienaar.
Niet heersen maar dienen, de laatste wordt de eerste, de minste wordt de meeste,
dienen in het Koninkrijk van God is een heerlijk voorrecht. Jezus is ons in alles
voorgegaan, dien je God de Vader, dan dien je ook elkaar, nederig zijn word je
pas als de overgave compleet is. Als er liefde is onder elkaar, zal dat altijd
worden gezien, wij eren God daarmee, want zijn wil is in alles gezocht, Hij
maakt ons één en zijn liefde tilt ons boven alles uit, want Hij heeft ons zeer lief.
Johannes 16:27a
want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt,
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Psalm 30:12-13
Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt Gij
losgemaakt, met vreugde mij omgord, opdat mijn ziel U zou psalmzingen,
en nimmer verstommen. HERE, mijn God, voor altoos zal ik U loven.
Uit de duisternis naar het licht, uit de dood naar het leven, uit hopeloosheid naar
hoop die zijn weerga niet kent, eerst de niet geliefde, nu, in Jezus de geliefde
van God. Het oude kleed wordt losgemaakt en weggedaan, het nieuwe kleed
wordt aangedaan en is vol van heil en gerechtigheid, en dat wordt ook nog met
vreugde omgord. De vreugde is niet te beschrijven, een voortdurende vreugde
die als fundament van je uitredding aanwezig is. Het gevolg laat zich raden, een
enorme behoefte om je dankbaarheid te uiten, de verlossing is werkelijkheid en
je ziel kan alleen maar vol van vreugde zich uiten. Voor eeuwig zal Hem de lof
worden gegeven die onze redding heeft gegeven in Jezus, zijn Zoon, laten wij
nimmer verstommen over de grote daden die Hij heeft bereid in zijn Geliefde.
Psalm 45:8
Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft,
o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen;
Een heerlijke profetie over Jezus onze Heer, Hij is door God de Vader gezalfd
met vreugdeolie boven zijn metgezellen, een volkomen verwijzing naar zijn
Koningschap. Jezus is de Gezalfde voor altijd, liefelijkheid is over zijn lippen
uitgegoten, daarom heeft God Hem voor altoos gezegend. Zalving en zegen is
ook voor ons weggelegd als een kostbaar geschenk van God, om te kunnen
verstaan wat de Geest spreekt in ons binnenste. Vreugdeolie zal tot uiting komen
op lippen die God voortdurend willen eren over de toebedeelde genade die is
gegeven. God bevestigt door de zalving dat de Geest vaardig is in iemand, Hij
leert ons door de zalving die op ons is. Hem te kennen door de Geest van
wijsheid en openbaring, kan alleen maar leiden tot nog meer Hem liefhebben.
Romeinen 15:13
De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof,
om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.
Het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht, het is aan die
kracht te merken dat je staande kunt blijven in alle omstandigheden. Door de
doop in de Geest word je bekleed met kracht om te kunnen wat God van ons
vraagt. Door die doop wordt het bruidsgewaad zichtbaar die een ieder ontvangt
die Jezus liefheeft en Hem wil dienen, stralend als zijn bruid en geliefden Gods.
Filippenzen 4:13
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
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Psalm 90:16-17
Laat uw werk aan uw knechten openbaar worden, en uw heerlijkheid over
hun kinderen; de liefelijkheid van de Here, onze God, zij over ons, en bevestig
Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.
God is aan het werk, Hij is een goed werk in ons begonnen, vaak zijn wij niet in
staat om dat te onderkennen, omdat Hij veel in het verborgene bewerkt. Hij is de
ondoorgrondelijke in zijn besturing, niemand kan Hem tegenhouden, Hij doet
naar zijn raadsbesluit. En toch zijn daar momenten dat wij door openbaring zien,
wat Hij bewerkt heeft, tot onze vreugde en soms ook verbazing. Veel wordt er
van ons gevraagd om Hem door de Geest welgevallig te zijn, zodat wij, wat wij
ook doen, in woord of werk, gezegend worden. Iedereen heeft bevestiging nodig
en krijgt dat door te volharden in het volgen van Jezus, de liefelijkheid van de
Here, onze God, komt over ons als wij dat doen. Het werk onzer handen heeft
vele kanten, het aardse werk en het hemelse werk hoort bij elkaar, beiden
hebben bevestiging nodig, zodat wij als knechten en kinderen worden gezegend.
Efeziërs 3:20-21
Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt,
bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen,
Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus
tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.
Van nature leeg, heeft God ons de volheid gegeven van Christus bij zijn komst
op aarde, een volheid Gods die toeneemt naarmate er geestelijke groei is. God
geeft ons naar de rijkdom zijner heerlijkheid, zodat wij met kracht gesterkt
worden door zijn Geest in ons binnenste. Opdat Christus door het geloof in onze
harten woning maakt, geworteld en gegrond in de liefde, zullen wij dan samen
met alle heiligen in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte
en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat,
opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods, Hem komt toe alle lof en alle eer.
Psalm 104:31
De heerlijkheid des HEREN zij tot in eeuwigheid,
de HERE verheuge Zich over zijn werken.
Voor eeuwig de zekerheid van zijn nabijheid, is een onvoorstelbare rijkdom, die
het gevolg is van ons geloof in Christus Jezus. De Geest der heerlijkheid, is ons
gegeven als onontbeerlijke hulp om de werken Gods te kunnen doen. Hij heeft
ons gemaakt, en Hem behoren wij toe, geschapen in Christus Jezus tot zijn eer.
2 Korintiërs 3:5b
maar onze bekwaamheid is Gods werk,
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2 Timoteüs 2:1-2
Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus,
en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan
vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten.
Liefdevolle verordeningen aan een geestelijk kind, het onderwijs werd en wordt
gegeven, met de bedoeling het ook aan anderen te verkondigen. Vooreerst wordt
hij aangesproken om krachtig te zijn in de sterkte van Gods macht en genade,
zodat zijn onderwijs ingang vindt in harten die ernaar verlangen. Het streven
was erop gericht om anderen bekwaam te maken, zoals hij zelf bekwaam was
gemaakt, leren en vermanen was daarbij inbegrepen. Alleen aan vertrouwde
mensen mocht dat onderricht worden gegeven, anders zou het verspilde moeite
zijn. Selectief zijn, is alleen mogelijk als er enige geestelijke kennis is van waar
iemand staat, dus onderscheiding moet aanwezig zijn. Leerlingen van God, zijn
als voorbeeld voor anderen onontbeerlijk, zij zullen altijd wijzen op de vele
genadebewijzen die ontvangen zijn in Christus Jezus, hen navolgen is heerlijk.
Romeinen 12:3
Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u:
koestert geen gedachten, hoger dan u voegen,
maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof,
dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.
Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is:
profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen; wie onderwijst,
in het onderwijzen; wie vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud;
wie leiding geeft, in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid. Aan
een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus
haar schenkt. Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen
heeft, als goede rentmeesters over de vele genade Gods. Het is goed om te
bedenken dat God de plaats aan ons afzonderlijk aanwijst, op die plaats zullen
wij volkomen tot ons recht komen, Hij bevestigt iedere bediening in Christus.
Hebreeën 13:7
Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben
gesproken; let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na.
Ere wie ere toekomt, mensen die met hun hele hart God willen dienen, zullen
Gods woord te allen tijde voorleven, omdat het woord van Christus rijkelijk in
hen woont, gesproken en voorgegaan zijn voorgangers waard om na te volgen.
1 Korintiërs 11:1
Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg.
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Psalm 56:13-14
Op mij, o God, rusten geloften, U toegezegd, lofoffers zal ik U betalen, want
Gij hebt mijn leven gered van de dood; immers ook mijn voet van aanstoot,
zodat ik voor Gods aangezicht mag wandelen in het licht des levens.
Ons leven is van God, Hij maakt zijn geloften in Christus Jezus heerlijk waar,
ons leven in zijn handen, maakt ons onaantastbaar als wij Hem vertrouwen. Hij
voorziet in alles waar wij op steunen kunnen, zijn woord, zijn heilige Geest, zijn
trouw, die hemelhoog reikt. Vele malen in een mensenleven zal de uitredding tot
getuigenis van zijn trouw zijn, en daarmee veel om lofoffers te betalen, die Gode
welgevallig zijn. Zijn grote daden verkondigen begint met een hart vol van dank,
herdenken en vasthouden aan Gods geloften in moeilijke omstandigheden brengt
geloof in werking dat altijd uitkomst biedt. In het licht des levens wandelen voor
Gods aangezicht, is een voorrecht voor verlosten des Heren, zij hebben deel aan
Gods heerlijkheid die schijnt in hun harten, door het volbrachte offer van Jezus.
Psalm 119:1
Welzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn, die in de wet des Heren gaan.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken;
die ook geen onrecht plegen, (maar) wandelen op zijn wegen. Gij hebt uw
bevelen geboden, opdat men die ijverig onderhoude, och, dat mijn wegen vast
waren om uw inzettingen te onderhouden, dan zou ik niet beschaamd staan, als
ik op al uw geboden zie. Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik
uw rechtvaardige verordeningen leer. In de weg uwer getuigenissen verblijd ik
mij als over allerlei rijkdom, uw bevelen zal ik overdenken en op uw paden zal
ik letten, in uw inzettingen zal ik mij verlustigen, uw woord zal ik niet vergeten.
Efeziërs 5:8-10
Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt
als kinderen des lichts, - want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid
en gerechtigheid en waarheid -, en toetst wat de Here welbehagelijk is.
Wandelen in Gods licht, is wandelen in Gods Geest, voor ons de enige manier
om deel te krijgen aan Gods goedheid, gerechtigheid en waarheid. In Hem is het
doen van Gods geboden niet moeilijk, krachtig zal Hij ons bijstaan om te leren
van Hem in alle omstandigheden. Gods beloften en geloften zullen één voor één
ons deel worden indien wij volharden in de strijd des geloofs. Hij legt zijn trouw
in ons, zodat wij elke dag weer mogen zien, dat Hij nooit laat varen het werk dat
Hij in ons begon, laten wij Hem bejubelen en Hem eren, want Hij is onze God.
1 Johannes 1:5b
God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.
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Psalm 37:30-31
De mond van de rechtvaardige gewaagt van wijsheid, zijn tong spreekt
het recht; de wet van zijn God is in zijn hart, zijn schreden wankelen niet.
De rechtvaardige heeft zijn houvast gevonden in Gods wet, wijsheid is het
gevolg van nauwgezet luisteren naar de heilige Geest, die immers Gods wet in je
binnenste legt. De rechte weg bewandelen maakt je tot een rechtvaardige, in die
weg wordt je mond gevuld met zijn wijsheid, die zo herkenbaar is voor degenen
met een luisterend hart. De rechte weg wijkt niet af naar links of rechts, maar
houdt het doel voor ogen waartoe hij geroepen is, Gods wil zoeken en doen. Zijn
tong spreekt het recht, want de Here bemint het recht, hij wijkt van het kwade en
doet het goede. God stelt zijn voeten op een rots, zijn schreden maakt Hij vast,
mogen velen het zien en vrezen, en op de Here vertrouwen die dit heeft gedaan.
Titus 2:11-12
Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons
op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende,
bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,
Opvoeden is Gods werk, Hij behandelt ons als zonen, die de rechte weg mogen
en moeten leren, Hij is het die de grenzen aangeeft waarin wij ons mogen
bewegen. Zoals elke liefdevolle grens, is het gevolg, een gerust hart dat weet
waar hij aan toe is. De wereld zou dit als benauwend ervaren, zomaar dingen
niet mogen, met andere woorden, niet meer precies doen waar je zin in hebt,
maar voor Gods kinderen brengt het de volledige vrijheid in de Geest. Gods
genade geeft volledige vrijspraak voor degenen die geloven in Christus Jezus,
en daarmee is Gods heil onze vrijheid geworden. Alle gebondenheid zal worden
bekend gemaakt door de Geest, zodat wij langzaam maar zeker de wereldse
begeerten herkennen en nalaten, om als rechtvaardigen in deze wereld te leven.
1 Tessalonicenzen 2:11-12
Gij weet trouwens, hoe wij, als een vader zijn eigen kinderen, u hoofd
voor hoofd vermaanden, aanmoedigden, en betuigden te blijven wandelen,
Gode waardig, die u roept tot zijn eigen Koninkrijk en heerlijkheid.
God heeft in zijn liefde er altijd voor gezorgd, dat er dienstknechten zijn die
mede opvoeden vanuit Gods woord. Wij hebben aanmoediging nodig om de
genade van God te omarmen als een kostbare gave van God, zodat er niemand
achter blijft, laten wij elkaar aansporen om Gode waardig te blijven wandelen.
Psalm 5:13
Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE,
Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild.
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Johannes 1:16
Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade;
Door genade zijn wij behouden, de overweldigende rijkdom hiervan, dringt door
in harten die gericht zijn op Gods verbond met ons in Christus Jezus. Het moge
duidelijk zijn, dat de volheid die wij ontvangen al vanaf het begin wordt ervaren,
de leegheid van een leven zonder God is onmiddellijk weg. Liefde, blijdschap en
vrede zijn geschenken die als eerste worden ervaren bij bekering en zij getuigen
van Gods aanwezigheid door de Geest. Een hart dat verlangt naar meer, zal ook
meer en meer de genade zien als een voordurende aanwezigheid van Gods trouw
in iemands leven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen,
wij hebben het voorrecht daaraan deel te hebben, door het geloof in onze Heer.
1 Korintiërs 1:4
Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods,
die u in Christus Jezus geschonken is;
Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis,
gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten
aanzien van geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de
openbaring van onze Here Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe,
zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus Christus. Het is
zo`n prachtig woord dat hartverwarmend is, de genade Gods is doorgedrongen
en heeft een heerlijke uitkomst bewerkt, zij hebben deel gekregen aan de volheid
en zijn rijk geworden. Gods woord is werkelijkheid geworden, voor hen is de
gave in geen enkel opzicht vreemd, het is een dagelijks terugkerende waarheid.
2 Korintiërs 4:15
Want het geschiedt alles om uwentwil, opdat de genade toeneme
en door steeds meerderen overvloediger dank worde gebracht ter ere Gods.
Als de onnoemelijke rijkdom van de genade is doorgedrongen, kan het niet
anders, of er is bij voortduring lofprijs en dank in woord en daad. De genade
neemt toe, het vermeerdert zich, en wordt meer dan overvloedig in het besef van
volledige kwijtschelding van zonde. De wet deed zonde kennen, de genade en de
waarheid van Jezus Christus spreekt ons vrij, in plaats dat de zonde als koning
heerst in de dood, weten wij dat de genade heerst door rechtvaardigheid ten
eeuwige leven door Jezus Christus, onze Here. Zonder Gods genade zouden wij
nog steeds slaaf zijn van de zonde, maar Gode zij dank, wij zijn vrijgemaakt.
2 Petrus 1:2
genade en vrede worde u vermenigvuldigd
door de kennis van God en van Jezus, onze Here.
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Psalm 50:14-15
Offer Gode lof en betaal de Allerhoogste uw geloften;
roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren.
Maar tot de goddeloze zegt God: Wat hebt gij mijn inzettingen op te tellen, en
neemt mijn verbond in uw mond, hoewel gij de tucht haat, en mijn woorden
achter u werpt? Indien gij een dief ziet, dan houdt gij het met hem, met
overspelers is uw deel. Uw mond laat gij in boosheid gaan, uw tong koppelt
bedrog aaneen; gij zit en spreekt tegen uw broeder, gij werpt smaad op de zoon
van uw moeder. Dit hebt gij gedaan en Ik heb gezwegen; gij beeldt u in, dat Ik
geheel en al ben als gij. Ik wil u berispen en het onder het oog brengen. Verstaat
dit toch, gij, die God vergeet, opdat Ik niet verscheure, zonder dat iemand redt.
Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien, amen.
Prediker 4:17
Behoed uw voet, als gij naar Gods huis gaat; immers, naderen om te horen
is beter dan het offeren der dwazen, want die weten niet, dat zij kwaad doen.
Gehoorzaamheid is jezelf onder het gehoor stellen van Gods woord, een bewuste
keuze om te horen en te doen naar Gods liefdevolle verordeningen. De dwaas
zegt in zijn hart: Er is geen God, de beslissing is gemaakt, er is geen behoefte
om Gods wil te zoeken of te doen, zij gaan in tegen elke vorm van tucht en
hebben het kwaad lief. Zij zeggen wel dat ze van God zijn, maar doen er niet
naar, zij gaan wel naar Gods huis, maar er moet hen niets in de weg worden
gelegd. Hoe heerlijk is het om naar Gods huis te gaan, en te weten dat Gods rijke
zegen je deel is, omdat er elke dag lofprijs is in het hart over zijn aanwezigheid.
Matteüs 7:21
Niet een ieder die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen
binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.
Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw
naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele
krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat
weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. Degene die de woorden van Jezus
hoort en ze doet, is een verstandig man, die zijn huis op de rots bouwt, degene
die ze niet doet, is een dwaas man, die bouwt zonder een relatie met Jezus. Het
bouwwerk is zonder Gods gezag, zonder Hem is elk bouwwerk hopeloos, en het
einde daarvan staat vast, zonder Jezus zwoegen de bouwlieden er tevergeefs aan.
2 Timoteüs 2:19b
De Here kent de zijnen, en:
Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid.
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Spreuken 28:25
De hebzuchtige verwekt twist,
maar wie op de HERE vertrouwt, wordt overvloedig verkwikt.
Hebzucht is een zonde die aanstonds duidelijk is in de manier van omgaan met
geld en goederen die toegeëigend zijn in vertrouwen op eigen kunnen. Meestal
is er dan weinig geweten in de werkwijze van bijeen vergaren, vandaar dat er
dan twist veroorzaakt wordt. Degene die op de Heer vertrouwt, weet dat Hij
voor een ieder zorgt, dan zijn geld en goederen gegeven uit Gods liefdevolle
hand. De hebzucht wordt gezien als een afgod, een koning, die steeds meer zal
eisen van degene die daaraan toegegeven heeft, een koning wil gediend worden.
Er is ontkoming aan dit alles, door erkenning en door de zonde te gaan haten,
daarvoor in de plaats zal er berouw komen en zal er overvloedige zegen zijn.
Lucas 12:15
Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht,
want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.
En Hij sprak tot hen een gelijkenis en zeide: Het land van een rijk man had veel
opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zeide: Wat moet ik doen, want ik
heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij zeide: Dit zal ik doen: ik zal
mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al het koren en al mijn
goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen
liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk.
Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u
geëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?
Zó vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.
Matteüs 6:24
Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten
en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten;
gij kunt niet God dienen èn Mammon.
Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn, en daar loopt de mond van over,
uitspraken dekken de lading die het verborgene aan het licht brengt. Rijk zijn in
Christus is een onvoorstelbare rijkdom die zijn weerga niet kent, in Hem zijn
alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Dan zal ons hart zich verblijden
in Hem die ons liefheeft, zodat onze monden getuigen van liefde voor Hem, in
wie wij behouden zijn. Liefhebben en haten zijn herkenbare uitingen, het bewijst
waar je staat in het Koninkrijk van God, rijk zijn in God is rijk zijn voor eeuwig.
Johannes 10:10b
Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.
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Matteüs 16:27
Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders,
met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden.
Jezus zeide tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die
verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn
leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven
verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zou het een mens
baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal
een mens geven in ruil voor zijn leven? Een volledige uiteenzetting van daden
die God welgevallig zijn en welke niet, jezelf verloochenen is het begin van je
kruis opnemen, doe je dat niet, dan blijft de wereld in jou intact. Je leven willen
behouden, is toch vooral je oude leven, waarin eigen heerschappij hoogtij viert.
Je leven verliezen in Jezus is een volledige waarborg van het leven Gods, het
echte leven in Hem is met niets te vergelijken, en is alle moeite en pijn waard.
Job 34:11
Veeleer vergeldt Hij de mens zijn daden
en doet ieder ondervinden naar zijn wandel;
Wandel is in het geestelijke altijd herkenbaar als zijnde tot leven strekkend,
wordt er gewandeld door de Geest, dan wordt de vrucht van de Geest al spoedig
zichtbaar. Voor jezelf is die wandel heerlijk, maar heeft een duidelijke opdracht
om bij voortduring te waken over de werken van het vlees. Het kruis heeft alle
rechten ontzegd aan ons vlees, zodat er stevig gevochten moet worden om die
zijweg niet in te gaan. Het verstaan van leiding door de Geest, is een eerste
vereiste om te kunnen wandelen door de Geest, zodat wij niet voldoen aan het
begeren van het vlees. Wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met hun
hartstochten en begeerten gekruisigd, indien wij door de Geest leven, laten wij
dan ook door de Geest het spoor houden, die daad heeft een zeer rijke beloning!
Psalm 17:4-5
Wat betreft daden van mensen, naar het woord uwer lippen
heb ik mij gewacht voor de paden van de geweldenaar;
mijn treden hielden uw spoor, mijn schreden wankelden niet.
Hebt de wereld niet lief, en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld
liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem, maar de wereld. De wereld gaat
voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.
Openbaring 22:12
Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij
om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.
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Johannes 5:41-42
Eer van mensen behoef Ik niet, maar Ik ken u:
gij hebt de liefde Gods niet in uzelf.
Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die
van de enige God komt, niet zoekt? Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent
daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, en toch
wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben. Zonder geloof, geen liefde Gods,
zonder geloof in Christus Jezus, Gods Zoon, geen eer van God, immers, alleen
degenen die Christus Jezus dienen, worden geëerd door God de Vader. Het is een
eer om een kind van God te zijn, het is een eer om de naam van Jezus te dragen,
het is een eer om een gezalfde Gods te zijn en door de Geest in woord en daad
zijn getuige te zijn. Lof komt Hem toe, Hij geeft zijn eer alleen aan hen die Hem
vrezen, vertrouwelijke omgang brengt Gods liefde in beweging tot zijn eer.
Romeinen 12:10-11
Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld,
in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here.
Genegen is een zelfverloochenende liefde, die nodig is in het aanvaarden van
elkaar, liefde, aanvaarding en vergeving is Gods gereedschap om de gemeente
op te bouwen. Eerbetoon is elkaar erkennen en herkennen als zijnde van
Christus, mensen behagen is niet wat ermee wordt bedoeld, dat zou regelrecht
ingaan tegen Gods woord. God behagen is ons doel, dan is er winst en ben je een
dienstknecht van Christus. Elkaar tot voorbeeld zijn, is een heerlijke manier om
van elkaar te leren, vol van ijver kunnen wij dan vurig van geest de Heer dienen.
Psalm 84:12
Want de HERE God is een zon en schild, de HERE geeft genade en ere;
het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen.
Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor
zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus
Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór alle
eeuwigheid, èn nu èn in alle eeuwigheden. God is de gever van alle dingen, er is
niets wat wij niet hebben ontvangen van Hem, zodat wij nergens over roemen
kunnen, dan in Hem. Hij is het schild wat ons dekt en beschermt, Hij is onze eer,
en Hij is het die ons hoofd opheft naar Hem toe. Onze schuilplaats is in Hem,
niemand kan iets roven uit zijn hand, genade en ere is voor hen die Hem dienen.
Johannes 12:26
Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook
mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.
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Psalm 77:12-13
Ik zal de daden des HEREN gedenken, ja, ik wil gedenken uw wonderen
van ouds, van al uw werken gewagen en uw daden overdenken.
De grote daden van God staan in zijn woord beschreven, wonderen zonder tal,
uitreddingen en ook gerichten als men niet luisterde. In ons persoonlijk leven is
het zeer noodzakelijk om Gods daden te overdenken, in zijn liefde heeft Hij elk
van ons gezocht, Hij heeft ons zijn woord bekend gemaakt. Hij heeft ons van
tevoren bestemd, vanaf de grondlegging der wereld, om een kind van Hem te
worden, wij, die geloven in Christus Jezus, zijn Zoon. Hij heeft ons geroepen en
ons gerechtvaardigd, en voor degenen die Hij gerechtvaardigd heeft, is daar de
heerlijke zekerheid dat wij, indien wij delen in het lijden van Christus, wij ook
delen in zijn verheerlijking. Als wij ons verheugen in Hem, en overdenken wat
Hij voor ons heeft overgehad, kunnen wij niets anders dan zijn daden roemen.
Jesaja 26:7-8
Het pad des rechtvaardigen is effen; Gij baant voor de rechtvaardige
een effen spoor. Ook in de weg uwer gerichten hebben wij U verwacht,
o HERE; naar uw naam en naar uw gedachtenis ging ons zielsverlangen uit.
Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht, ja, uit het diepst van mijn
gemoed zoek ik U; want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de
inwoners der wereld gerechtigheid. Al wordt de goddeloze genade bewezen, hij
leert geen gerechtigheid; hij handelt slecht in een land van recht en de majesteit
des Heren ziet hij niet. Here, uw hand is verheven, maar zij beseffen het niet; zij
zullen het echter beseffen en beschaamd staan over uw ijver voor het volk. Ja,
het vuur over uw tegenstanders zal hen verteren. Here, Gij zult vrede over ons
beschikken, want ook al onze daden hebt Gij voor ons verricht, U zij de glorie.
Jeremia 32:18b-19
o grote, sterke God, wiens naam is HERE der heerscharen, groot van raad en
machtig van daad, wiens ogen open zijn over alle wegen der mensenkinderen
om aan een ieder te geven naar zijn wegen
en naar de vrucht zijner handelingen;
Hem kennen, Hem eren, Hem vrezen, zijn opdrachten die grote zegen brengen,
heb je Hem leren kennen, dan ga je Hem eren en vrezen, en zijn daden vertellen
aan anderen. Zijn raad aannemen als leidraad voor het leven, maakt dat onze
weg effen wordt gemaakt, dan is onze wandel en handel aangenaam voor Hem.
Psalm 66:5
Komt en ziet Gods daden;
Hij is geducht in zijn doen jegens de mensenkinderen:
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Matteüs 20:23
Hij zeide tot hen: Mijn beker zult gij wel drinken,
maar het zitten aan mijn rechterzijde en linkerzijde staat niet aan Mij te geven,
maar het is voor hen, voor wie het bereid is door mijn Vader.
De vraag was gekomen uit een moederhart, voor haar twee zonen, zij vroeg om
verhoging en kreeg een duidelijk nee te horen, met duidelijke uitleg. De vraag
van Jezus of de zonen de beker wilden drinken die Hij zou drinken werd met ja
beantwoord, zij zouden dat kunnen. Natuurlijk doelde Jezus op zijn lijden dat
aanstaande was, en Hij wist dat zij daar inderdaad deel aan zouden krijgen. En
toch is daar de berisping ten aanhoren van de andere discipelen, wie onder u
groot wil worden, zal uw dienaar zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal uw
slaaf zijn; gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen,
maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Een machtig
voorbeeld, Jezus is ten zeerste verhoogd, en wie mag zitten aan zijn zijde lijkt
mij een overbodige vraag, allen die Hem liefhebben zullen dichtbij Hem zijn.
Psalm 75:7-8
Want het verhogen komt niet van oost of van west, noch uit de woestijn –
maar God is rechter, Hij vernedert deze en verhoogt gene.
Wie kan Hem tegenhouden, Hij heeft altijd het laatste woord, hoogmoedigen
worden afgewezen en ootmoedigen worden aangenomen als zijn kinderen.
Jezelf vernederen onder Gods machtige hand, maakt, dat Hij je verhoogt op zijn
tijd. Hij is rijk aan erbarming, en heeft, om zijn grote liefde, ons, hoewel wij
dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus. Door
genade zijn wij behouden, God heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats
gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Het is een grote eer om die
plaats in te nemen, Christus Jezus troont aan de rechterhand Gods, in Hem zijn
wij medeërfgenaam van Gods Koninkrijk, er is geen hogere plaats dan deze.
Spreuken 29:23
Eens mensen hoogmoed vernedert hem,
maar een nederige van geest zal eer ontvangen.
Het ziet er niet uit, hoogmoed maakt opgeblazen, hij denkt meer te zijn dan een
ander, en veroorlooft zich daden die hem nog meer in de modder doen zakken,
kortom, zeer onaantrekkelijk in de ogen van mensen, en zeer zeker ook van God.
God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade, hoeveel
prettiger is het als iemand geen pretenties heeft, en vol is van de liefde van God.
Jakobus 4:10
Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.
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Klaagliederen 3:40-41
Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen en ons bekeren tot de HERE.
Laten wij met de handen ons hart opheffen tot God in de hemel:
Hoe belangrijk is onze eigen inzet als het gaat over de weg die bewandeld
wordt, is het met God of zijn onze wegen op zijpaden beland. Soms is het nodig
om te onderzoeken waar er is afgeweken van de rechte weg, om op je schreden
terug te komen en herstel aan te brengen waar dat nodig is. Belijden en nalaten
is dan vaak voldoende, en soms, als het te lang heeft geduurd, is bekering nodig
van de heilloze weg die is ingeslagen. In een gebedshouding en een berouwvol
hart, mogen wij dan komen tot God in de hemel, die vol van genade in Christus
ons vergeeft. Wij mogen in volle vrijmoedigheid komen tot de troon der genade,
opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om geholpen te worden
op Gods tijd. Wat is het heerlijk om te bemerken dat Gods trouw hemelhoog is,
Hij wil niet dat één van ons verloren gaat, Hij ziet ons hart aan en heft ons op.
Spreuken 20:27
De geest van de mens is een lamp des HEREN,
doorzoekende al de schuilhoeken van het hart.
Here, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw trouw reikt tot de wolken; uw
gerechtigheid is als de bergen Gods, uw gericht is een geweldige watervloed.
Mens en dier verlost Gij Here. Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God;
daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw uwer vleugelen; zij laven
zich aan het vette van uw huis, Gij drenkt hen met de stroom van uw
liefelijkheden. Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht.
1 Korintiërs 11:31-32
Indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel
komen. Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd,
opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden.
Ook hier zou even nadenken over gedrag en handelen hun zeer ten goede zijn
gekomen, Gods gericht is zonder aanzien des persoons, Hij zal door zijn Geest
laten merken dat er een onheilige weg is ingeslagen. Jezelf beoordelen is een
eerste vereiste in het Koninkrijk van God, zijn de motivaties gestoeld op het
woord van God, of is er toch weer een eigen gerechtigheid ingeslopen. Onze
relatie met Christus Jezus zal alle schuilhoeken van ons hart blootleggen, niets
blijft verborgen. De heilige Geest verlicht ons hart en laat niets zitten wat niet tot
eer van God is, Gods tucht maakt vrij, zodat wij waarlijk zonen Gods zijn.
1 Korintiërs 2:15a
Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen,
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Johannes 4:36
Reeds ontvangt de maaier loon en verzamelt hij vrucht ten eeuwigen leven,
opdat de zaaier zich gelijk met de maaier verblijde.
Want hier is de spreuk waarachtig: De een zaait, de ander maait. Ik heb u
uitgezonden om datgene te maaien, wat u geen arbeid heeft gekost; anderen
hebben gearbeid en gij hebt de vrucht van hun arbeid geplukt. Hoe dan ook, is
het zaaien onnoemelijk belangrijk, door wie dat gedaan wordt is op zich niet de
bepalende factor. Soms is het vanuit huis meegegeven, maar wordt er niets mee
gedaan, en is er later pas plaats voor ontkieming en kan er geoogst worden.
Kinderdiensten zijn een heerlijke plaats om te zaaien, Gods woord al vroeg
meekrijgen is bij latere keuzen onontbeerlijk. Zonder dat onze hemelse Vader
harten bewerkt is elke maaier machteloos, Hij zendt arbeiders uit om te oogsten,
het verblijden van zaaier en maaier staat vast, zij zien het resultaat van arbeiden.
1 Korintiërs 3:6-7
Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. Daarom,
noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft.
Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar
zijn eigen werk, want Gods medearbeiders zijn wij. Zoals gewoonlijk hebben
wij niets om over te roemen, Hem dienen is en blijft het allerbelangrijkste, ook
hierin gaat alle eer naar Hem toe die ons roept. Niemand zal zeggen dat het niets
kost om in Gods wijngaard te werken, de tegenwerking is vaak groot, en in
eerste instantie zien wij geen resultaat van werken en kan ontmoediging plaats
vinden. Volharding en vertroosting wordt ons gegeven door de Vader, zodat wij
moedig voorwaarts gaan en het resultaat aan Hem overlaten die ons kracht geeft.
Psalm 126:5-6
Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.
Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt;
voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven.
Deel hebben aan het lijden van de Heer, is delen in zijn verheerlijking, werken
voor Hem brengt onherroepelijk smaad. Een slaaf staat niet boven zijn heer,
indien zij Hem vervolgd hebben, zullen zij dat ook bij ons doen, indien zij zijn
woord hebben bewaard, zullen zij ook het onze bewaren. Het is een eer om
Jezus te dienen, als wij Hem in alles volgen, is het de Vader die ons eert. Loon
naar werken heeft vele kanten, het zeker weten dat er wordt gearbeid met de
Allerhoogste, is een eer met verstrekkende gevolgen, aan Hem alleen alle eer!
Matteüs 9:38
Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.
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Maleachi 4:2
Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan,
en er zal genezing zijn onder haar vleugelen;
gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.
Zoals altijd begint de zegen met een voorwaarde, voor u, die mijn naam vreest,
er is geen andere mogelijkheid dan Hem vrezen voor degenen die Hem kennen.
God is een verterend vuur, een naijverig God, Hij duldt geen andere liefdes naast
Hem, en wie Hem kennen zullen hiermee in aanraking komen. Gods liefde is
meer dan voldoende in een mensenleven dat Hem wil vereren met eerbied en
ontzag, op een welbehagelijke wijze. Jezus is de zon der gerechtigheid, en er is
genezing onder zijn vleugelen, Hij heeft ons Gods gerechtigheid geopenbaard,
en door zijn striemen is ons genezing geworden. Het is de Vader die ons verlost
heeft uit de macht der duisternis en ons overgebracht heeft in het Koninkrijk van
de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.
Psalm 57:2
Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want bij U schuilt mijn ziel; ja,
in de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen, totdat het onheil voorbij is.
Gods trouw is onontbeerlijk voor zijn kinderen, Hij is de onveranderlijke God
die zijn verbond met ons elke dag weer bewijst. Dichtbij zijn Vaderhart is er rust
en vrede, wij zijn verborgen met Christus in God, er is geen veiliger plaats te
bedenken dan in de schaduw van zijn vleugelen. Er kunnen stormen woeden, er
kan van alles tegen zitten, maar Hij is de onwankelbare God, die zijn genade
elke dag weer nieuw laat zijn. Hij zorgt voor ons in alle dingen, omdat wij eerst
zijn Koninkrijk hebben gezocht, alles wordt ons geschonken in een overlopende
maat. Hij geeft zijn Geest niet met mate, zijn zorg voor ons is onbeperkt, zijn
liefdesbewijzen zijn meer dan overvloedig, wie zou Hem niet eren over zoveel
goedheid. Hem danken onder alles, is een hartsgezindheid van mensen die vol
zijn van de Geest, de vreugde van verlosten des Heren, zal altijd bij ons blijven.
Matteüs 23:37
Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden
zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen
haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.
Wat een liefde voor een ongehoorzaam volk, zijn hele hart gaat naar ze uit, de
dienstknechten van God werden gestenigd, omdat God dichtbij hen wilde zijn,
laten wij ons verheugen over zoveel liefde en trouw, en Hem in jubel prijzen.
Psalm 63:8
Want Gij zijt mij een hulp geweest, in de schaduw van uw vleugelen jubel ik.
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Joël 2:28
Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft,
en uw zonen en uw dochters zullen profeteren;
uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.
Op de pinksterdag is deze profetie heerlijk in vervulling gegaan, bij het geluid
van een geweldige windvlaag, vertoonden zich aan de discipelen tongen als van
vuur, die zich verdeelden en op een ieder van hen zette. Zij werden vervuld met
de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het
hun gaf uit te spreken. Veel Joden die te Jeruzalem waren hoorden in hun eigen
taal waarin zij geboren waren, van de grote daden Gods spreken. En buiten
zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken,
Galileeërs? Deze manifestatie van de Geest was het begin van de vorming van
de gemeente wereldwijd, God is niet veranderd, Hij wil nog steeds zijn kinderen
vervullen met zijn Geest, zodat zij kunnen profeteren en gezichten zien uit Hem.
1 Korintiërs 2:14
Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is,
want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan,
omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.
Van nature willen wij niets van doen hebben met uitingen van de Geest, ons
vlees heeft liever het heft in eigen handen en gaat bij voorduring in tegen de
Geest. Het is de Geest die ons alles wil leren en te binnen brengen, openbaring
wil Hij geven, aan mensen die Hem vertrouwen en zich onderwerpen aan Hem.
Hij spreekt een stille zachte taal, alleen te verstaan voor degenen die hebben
geleerd om met een geestelijk oor te luisteren. Oefening is nodig, zoals altijd in
het leren van een taal, vallen en opstaan hoort daar zeker bij, bij voortduring je
vertrouwen op zijn leiding stellen, maakt dat de samenwerking met de Geest een
vanzelfsprekende zaak wordt, zodat Jezus gediend kan worden in alle facetten.
Romeinen 8:13-14
Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven;
maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.
Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.
Opwassen in Jezus is alles afleggen wat een sta in de weg is voor geestelijke
groei, steeds minder van ons vlees, is steeds meer van zijn Geest. Steeds meer
op Hem gaan lijken, steeds duidelijker zijn Geest verstaan, maakt dat ons hart
alleen nog maar vervuld kan zijn van verlangen naar steeds meer van de Geest.
Openbaring 19:10b
Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.
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Jeremia 31:15
Zo zegt de HERE: Hoor, te Rama klinkt een klacht, bitter geween:
Rachel weent om haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten
over haar kinderen, omdat er geen meer is.
Wij weten dat dit over de gebeurtenis gaat die verschrikking heeft gebracht, over
de vele jongetjes die de dood hebben gevonden door de toorn van Herodes.
Rachel wordt genoemd als de moeder van Israël, onnoemelijk is het verdriet van
de moeders, die hun kinderen zijn afgenomen. Troost was geen optie voor ze, en
toch was daar Gods erbarmen, Hij heeft aangekondigd dat dit zou gebeuren.
Gods liefde en troost zijn op zijn tijd gekomen, ik weet zeker dat Hij gedaan
heeft naar zijn woord, zij zullen dubbele vergoeding hebben ontvangen in de
vorm van veel kindjes die daarna geboren zijn. De pijn van verlies is niet weg te
redeneren, de troost van God heelt alle wonden, Hij haalt het verdriet weg en
brengt weer vreugde in mensenlevens, zijn barmhartigheid maakt alles nieuw.
Jesaja 61:7
In plaats van uw schande gewordt u dubbele vergoeding en in plaats van
smaad zullen zij jubelen over hun deel; zo zullen zij dan in hun land
dubbele vergoeding verkrijgen, blijvende vreugde zal hun geworden.
Want Ik, de Here, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof, Ik zal hun stipt
hun loon geven en een eeuwig verbond met hen sluiten. En hun nageslacht zal
onder de volken vermaard zijn en hun nakomelingschap te midden der natiën;
allen die hen zien, zullen erkennen, dat zij het nageslacht zijn, dat de Here
gezegend heeft. Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God,
want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der
gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een
priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar
versierselen tooit. God heeft de treurenden getroost en nieuw leven gegeven.
2 Tessalonicenzen 2:16-17
En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad
en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft,
trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord.
Wie kan tegen zoveel liefde en troost op, aanbidding is ons deel als antwoord op
zijn eeuwige trouw. Hij is de God aller vertroosting, Hij staat toe en zorgt voor
uitkomsten die enkel vreugde brengen. Dicht aan zijn Vaderhart mogen wij zien,
dat zijn troost geneest, een heerlijk toekomstbeeld dat blijvend ons deel zal zijn.
Openbaring 7:17b
en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
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Lucas 8:15
Dat in goede aarde, dat zijn zij, die met een goed en vroom hart het woord
gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding.
De gelijkenis van de zaaier brengt duidelijkheid inzake resultaat, het woord
wordt gezaaid, het wordt gehoord, maar de uitkomst is zeer verschillend. Horen
en gewoon weer met je leven zonder God verder gaan, is wat er gebeurt als het
zaad geroofd is, zodat er geen geloof en behoudenis kan zijn. Horen en het
woord met blijdschap aannemen, lijkt in eerste instantie op bekering, maar als de
beproevingen komen, haken zij af, de prijs is te hoog. De derde groep heeft niet
door dat rijkdom verstikkend werkt als dat niet met een dankbaar hart uit de
hand van God is ontvangen, dan is het aardse een valkuil geworden, en dragen
zij geen vrucht. Zaad in goede aarde, brengt honderdvoudig vrucht, want er is
over gewaakt en niemand heeft het kunnen roven, het horen naar Gods woord,
heeft ervoor gezorgd dat vrucht dragen tot eer van God, in volharding is gelukt.
Johannes 15:1-2
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman.
Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg,
en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage.
God is de bewerker van alle dingen, overgave aanbieden is een elke dag
gebeuren, dragen wij vrucht omdat wij Jezus volgen, dan gaat onze hemelse
Vader snoeien opdat er plaats is voor veel meer vrucht. Ook hier is voor degene
die geen vrucht draagt geen plaats, God neemt hem weg, zodat de andere ranken
volop kunnen bloeien en vrucht dragen. In Jezus blijven is alleen mogelijk door
een intensief verlangen om alles op alles te zetten om bij Hem te blijven. Zonder
Hem is het onmogelijk om vrucht te dragen, de ware wijnstok deelt zijn leven
mee aan de ranken, de vrucht van de heilige Geest is het resultaat van in Hem
blijven. Snoeien gaat niet zonder pijn, het lijden is erop gericht om alles wat niet
tot zijn eer is te verwijderen, de vreugde die na het snoeien volgt is tot zijn eer.
Galaten 5:22
Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Vrucht ontvangen uit Gods hand, die ons doet lijken op zijn Zoon, het maakt ons
geheel anders, omdat wij Christus hebben leren kennen. Het verschil van wel of
geen vrucht is zeer duidelijk, deel hebben aan de schoonheid van de Heer, of
deel hebben aan bederf, laten wij met volharding vrucht dragen om Hem te eren.
Galaten 6:8b
wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.

500
1 Petrus 4:11
Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God;
dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend,
opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus,
aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.
Wij zijn gezalfden van de allerhoogste God, het is de zalving die ons leert hoe te
spreken en wanneer wel of niet te spreken, onder leiding van de heilige Geest.
Gods woord roept ons op te leren goede woorden tot opbouw en vermaning te
spreken, wij mogen elkander terecht wijzen, mits wij dat doen vanuit Gods
liefde en gezag. Zo mogen wij elkander dienen door de genadegaven, die een
ieder van ons ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade
Gods. De gemeente van God is de aangewezen plaats om de heiligen toe te
rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat een
ieder de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt heeft.
Johannes 6:45
Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God geleerd zijn.
Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij.
Niemand kan tot Jezus komen, tenzij de Vader hem trekke, niemand kan zonder
geloof in Gods Zoon Hem welgevallig zijn. Jezus is de hoop der heerlijkheid,
Hij is de wijsheid en de kracht Gods, en zonder Hem kunnen wij niets doen. Het
is heerlijk om te ontdekken dat Gods liefde ons dringt om zijn Zoon in alles te
volgen, Hij geeft elke dag kracht door zijn Geest om te kunnen wat Hij van ons
vraagt. Een kind van God zijn, houdt onmiddellijk in, dat je een leerling bent,
deze twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Stel je jezelf niet op als een
leerling, dan kijkt hoogmoed onmiddellijk om het hoekje om te heersen. Jezus
deed niets zonder zijn hemelse Vader, dat voorrecht wordt ook aan ons gegeven.
Matteüs 11:28-29a
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt
mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart,
De rust die Jezus geeft, is met geen pen te beschrijven, zijn uitnodiging om te
komen is elke dag nieuw, niet in eigen kracht, maar in zijn kracht zijn wij sterk.
Zijn juk is zacht en zijn last is licht, Gods geboden zijn niet zwaar als wij in
Jezus blijven, dan mogen wij van Hem leren om zachtmoedig en nederig te zijn.
Jesaja 50:4-5
De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord
de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen,
Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen.
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Psalm 22:31-32
Het nakroost zal Hem dienen, er zal van de Here verteld worden
aan het komende geslacht; zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen
aan het volk dat geboren zal worden, omdat Hij het gedaan heeft.
Van U komt mijn lof in een grote gemeente, mijn geloften zal ik betalen in de
tegenwoordigheid van wie Hem vrezen. De ootmoedigen zullen eten en
verzadigd worden, wie de Here zoeken, zullen Hem loven, uw hart leve op, voor
immer. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Here bekeren;
alle geslachten der volken zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht. Want
het koninkrijk is des Heren, Hij is heerser over de volken. Ik zal uw naam aan
mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik U lofzingen.
Filippenzen 2:9-10
Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle
naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen
van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,
en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!
Jezus heeft voor ons de hemel verlaten, Hij was altijd al en heeft Zich ontledigd
en de gestalte van een dienstknecht aangenomen, en is aan de mensen gelijk
geworden. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd
en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Wij als zijn
nakomelingen, mogen bij voortduring dit omarmen als het kostbaarste wat er is.
Hij heeft alles volbracht, Hij heeft de weg naar de Vader vrij gemaakt, en wij
mogen Hem aanbidden in alle omstandigheden, want Hij is onze lofprijs waard.
Uit God geboren kinderen, weten dat de naam van Jezus wonderbaar is, niet te
bevatten zoveel rijkdom door die naam aan ons gegeven is, behoudenis, relatie,
liefde, vrede en een vreugde die nooit zal verdwijnen, want zijn naam staat borg.
Johannes 16:23b-24
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij
het u geven in mijn naam. Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden
in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.
In Jezus’ naam is de zoete klank, liefde die onvoorwaardelijk is, Hij heeft lief en
geeft door de Geest gebeden die God welgevallig zijn. Hijzelf pleit voor ons, de
Geest pleit voor ons, zoveel pleitgrond hebben wij, niets naast Jezus, maakt ons
vrij. Laten wij met vrijmoedigheid naar de troon der genade gaan, daar krijgt het
recht om in Jezus naam te bidden gestalte, daar komt Gods hulp op zijn tijd.
Efeziërs 5:20a
dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader,
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Matteüs 6:14-15
Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft,
zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen
niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.
Zijn woord overdenken is een opdracht die vele malen herhaald wordt,
overdenken moet leiden tot weten en tot daden die kennis voortbrengt. Boos zijn
op iemand en niet vergeven, brengt jezelf in moeilijkheden, niet de ander, want
die is zich vaak van geen kwaad bewust. Het basisprincipe van Gods Koninkrijk
is kwijtschelding van welke schuld ook, daarom hebben wij vrede met God, en
mogen wij wandelen in die vrijheid. Gods bedoeling wordt in de Schrift steeds
onderstreept, in de liefde blijven is een opdracht die bij voortduring oefening
vereist. Jezelf verloochenen en van harte vergeven brengt Gods liefde in
beweging, zodat het licht blijft schijnen in je hart. Vergeef je niet, dan is dat licht
vertroebeld, want jouw overtredingen verhinderen dat Gods licht te zien is.
Psalm 130:3-4
Als Gij, HERE, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt,
Here, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.
Uit de diepten roep ik tot U, o Here. Here hoor naar mijn stem; laten uw oren
opmerkende zijn op mijn luide smekingen. Wij hebben een liefdevolle God die
hoort naar onze smeking om verlossing, en antwoord geeft op zijn tijd. In de
praktijk leren wij dat God zeer te vrezen is als het gaat om gehoorzaamheid naar
zijn woord. Als wij te makkelijk worden en niet goed opletten, lopen wij de kans
niet meer in zijn wil te staan, zodat veel zegening aan ons voorbij gaat. Komen
wij tot de conclusie dat er dingen tussen God en ons instaan, dan mogen wij ons
verlangen bekend maken en weer opnieuw uit Gods heerlijke vergeving leven.
Efeziërs 1:7-8
En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed,
de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade,
welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand,
Onverdiende genade die ons vrijkocht, een onvoorstelbare rijkdom die ons voor
eeuwig dankbaar doet zijn over zoveel liefde. Besef en bewustwording maakt
dat wij volkomen gerust mogen wandelen in zijn wil, omdat zijn trouw in ons
leven zichtbaar is geworden. Alle ongehoorzaamheid wordt afgeleerd in Gods
leerschool, Christus winnen is ons hoogste doel, in Hem te zijn brengt ons alles.
Romeinen 11:32
Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten,
om Zich over hen allen te ontfermen.
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2 Korintiërs 4:7
Maar wij hebben deze schat in aarden vaten,
zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons:
Met een aarden vat wordt altijd iets broos of breekbaars bedoeld, en in wezen
zijn wij dat ook, ons vermogen is zeer beperkt als het gaat over hemelse dingen.
Wij hebben een schat in ons binnenste die wij niet kunnen bevatten met ons
verstand, Gods heerlijkheid verlicht ons hart en geeft licht in de duisternis om
ons heen. Dit geschenk, maakt dat wij openbaring kunnen verstaan, het geeft
verlichte ogen des harten, zodat de heilige Geest zijn werk kan doen in ons
binnenste. Het stelt ons in staat om in welke omstandigheid ook, Gods kracht te
ontdekken, mits wij bereid zijn om goed te luisteren naar zijn raad en wijsheid.
Besef van eigen zwakheid is nodig, het gevaar dat wij het als ons vermogen
gaan zien ligt altijd op de loer, het is en blijft van God, en wij mogen Hem eren.
Efeziërs 1:19
en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven,
naar de werking van de sterkte van zijn macht,
Het is heerlijk om te weten welke hoop Gods roeping wekt, hoe rijk de
heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen. Christus is de hoop der heerlijkheid,
Hij is uit de doden opgewekt door de Vader, en uitermate verhoogd boven alle
macht en kracht. God heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd
boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem,
die alles in allen volmaakt. Wij zijn ervan verzekerd, dat Gods beloften heerlijk
worden vervuld, vol worden van de Geest, is vol worden van Gods kracht. Het is
God de Vader, die alle eer toekomt, want Hij geeft ons, naar de rijkdom zijner
heerlijkheid, zodat wij gesterkt worden door zijn Geest, opdat Christus door het
geloof in ons hart woning make, en wij vervuld worden tot alle volheid Gods.
Efeziërs 6:10
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
Het is niet vanzelfsprekend dat je in de sterkte van zijn macht bent, daar is een
nauwgezette relatie met Christus Jezus voor nodig. Elke strijd die in eigen
kracht wordt gevoerd, is bij voorbaat gedoemd om te mislukken, en kan leiden
tot onnodige frustratie. Het verschil is groot, hebben wij overgave aangeboden,
en verwachten wij in onze zwakheid Gods kracht, dan mogen wij verzekerd zijn
dat God de overwinning in Christus schenkt. Hij is degene die alles overwonnen
heeft, het voorrecht om met onze Koning te strijden, maakt ons krachtig in Hem.
Kolossenzen 1:11a
Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid
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Lucas 6:40
Een discipel staat niet boven zijn meester,
maar al wie volleerd is, zal zijn als zijn meester.
Een leerling staat nooit boven zijn meester, en in het geestelijke, is het
onmogelijk om boven onze Meester te staan, want Hij is niet te evenaren. In
Gods genade mogen wij ervan uitgaan dat wij beelddragers worden van Gods
Zoon, want daartoe zijn wij geroepen. Leren van God zelf is een voorrecht, dat
alleen voor zijn kinderen bestemd is, een luisterend oor is voor elke leerling van
levensbelang. Gods zalving leert ons, door de heilige Geest verstaan wij en
krijgen wij kracht om Gods wil te doen. Christus Jezus heeft ons zijn voorbeeld
nagelaten, wij mogen in zijn voetstappen treden, in de volle verwachting dat wij
als leerlingen worden gecorrigeerd. Worden wij gescholden, wij schelden niet
terug, en als ons leed wordt aangedaan, dan gaan wij niet dreigen, maar geven
het over aan God de Vader, die rechtvaardig oordeelt. Zo stevenen wij aan op
begrijpen en kunnen, zodat wij weten dat volleerd zijn volkomen mogelijk is.
Kolossenzen 1:28
Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens
onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.
Leerlingen die onderwezen zijn, mogen aan anderen doorgeven wat in de
praktijk geleerd is, zodat een ieder in mondigheid weet wie Christus Jezus is.
Terechtwijzen en onderrichten mag alleen maar in zachtmoedigheid en ziende
op jezelf, en in de vreze des Heren, want verantwoording dragen is een ernstige
zaak. Zonder de heilige Geest is elke raad gedoemd om te mislukken, dan heeft
wrevel en irritatie een te grote kans om te spreken. De hoogmoed van het vlees
is een funeste raadgever, en brengt de gezindheid van de dood in werking. Dan
is Gods onderwijs nog steeds hetzelfde, het woord van Christus moet rijkelijk in
je wonen. Dan is de vrucht in werken vol van zegen, en wordt het onderwijs
aanvaard als uit Gods hand, zodat een ieder op kan wassen in Christus Jezus.
Romeinen 15:14
Ik heb echter, mijn broeders, zelf al de overtuiging van u,
dat gij zelf reeds vol van goedheid zijt, vervuld met al de kennis,
in staat ook elkander terecht te wijzen.
Het is nooit makkelijk om terecht te wijzen, niet voor degene tegen wie het
gezegd wordt, maar ook niet voor degene die het doet. Realiseren dat liefde de
leidraad is, zal voor beide partijen de uitkomst geven, zodat Gods liefde wint.
Kolossenzen 3:16a
Het woord van Christus wone rijkelijk in u,
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Matteüs 7:1-2
Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt;
want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden,
en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.
Balk en splinter zijn welbekende uitspraken, je kunt een splinter bij niemand
weghalen, zonder eerst de balk in eigen oog te verwijderen. Dan pas kunnen wij
scherp zien en eventueel iets doen aan de splinter in iemands oog. Ook hier is
het onmogelijk zonder Gods Geest de goede maat te hanteren, er zijn behoorlijk
veel lessen nodig om met een zuivere weegschaal te beoordelen of het oordeel
de juiste is. Beoordelen brengt onderscheiding, die in de hemelse gewesten altijd
nodig is, het moet duidelijk zijn of iets uit God is, of niet. Wij hebben snel ons
oordeel klaar, waarin eigen gerechtigheid ons parten speelt, die zich dan ook
tegen ons keert. Gods gerechtigheid is het tegenovergestelde van onze gedachten
en zal altijd de boventoon moeten voeren in de juiste beoordeling vanuit Hem.
Bedenken of iets gezegd moet worden, geeft de Geest van God de gelegenheid
om wijsheid te geven, zodat het heilige niet aan de verkeerde wordt gegeven.
Matteüs 6:22-23
De lamp van het lichaam is het oog.
Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn;
maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn.
Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!
Ons eigen licht kan een grote sta in de weg zijn, om Gods waarheid en licht te
zien. Als er vast wordt gehouden aan eigen waarden en normen, zal geestelijke
groei onmogelijk zijn, en blijft alles bij het oude. De verantwoording ligt bij
jezelf als het gaat om te beoordelen waar je liefde naar uitgaat, is het aards, dan
is daar ook jouw maatstaf, is het hemels, dan zal het licht doorbreken in alles.
Het verschil kan niet groter zijn, is er Gods licht, dan wandel je in de Geest, is je
wandeling aards, moet dat te zien zijn aan de vrucht, ook dan is er beoordeling.
Spreuken 5:21
Want voor de ogen des HEREN liggen ieders wegen open,
Hij weegt al zijn gangen.
Alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij
rekenschap hebben af te leggen. Als wij Gods woord als maatstaf nemen, dan
schift dat overleggingen en gedachten des harten. Zijn wegen en gedachten zijn
hoger, Gods woord moet bovenaan staan en wij mogen ons daarvoor buigen.
Jesaja 5:21
Wee hun die in eigen ogen wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.

506
Spreuken 25:27
Veel honig eten is niet goed, maar het doorvorsen van zware dingen is een eer.
Teveel is meestal niet goed, en toch is aan het doorvorsen geen grens gesteld,
een rijpingsproces is hier het gevolg van, en brengt kennis die anders verborgen
blijft. Gods woord lezen en overdenken en ook nog bewaren, maakt dat de Geest
van God er diepte aan verleent, zodat het verstaan steeds beter doordringt.
Natuurlijk zijn theorie en praktijk verschillend, als er nog nooit iets beproefd is,
blijft er veel verborgen van de schoonheid die door het vuur van beproeving, wel
begrepen wordt. Zware dingen genoeg in het leven, God laat dit medewerken ten
goede voor degenen die Hem liefhebben, Hij geeft kracht voor elke dag, zodat
niets boven vermogen ons deel is. Het is een eer om van Hem te zijn, het is een
eer om proefondervindelijk te weten, dat Hij een beloner is van ons doorvorsen.
Spreuken 24:13-14
Eet honig, mijn zoon, want dat is goed, honigzeem is zoet voor uw gehemelte;
erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt,
dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.
Om iets te vinden, moet er gezocht worden, het is voor onze ziel altijd zeer
prettig om wijsheid te bekomen, want dat tilt ons boven alles uit. Is deze
wijsheid er niet, dan blijft de manier van kijken aards en onbegrip is zeer naar
beneden halend. Hebben wij deel aan Gods wijsheid, dan zijn wij in staat om
vanuit zijn perspectief te kijken, dan kunnen wij doorgronden en zien zoals Hij
wil dat wij zien. Hijzelf is niet te doorgronden, en dat is maar goed ook, anders
zouden wij vat op Hem kunnen hebben. De eer die Hij aan zijn kinderen geeft, is
dat wij, samen met Christus een plaats hebben gekregen in de hemelse gewesten,
zodat wij in Christus, deel hebben aan zijn wijsheid en zijn manier van kijken.
Psalm 81:17
Hij zou hen gespijzigd hebben met het vette der tarwe,
ja, Ik zou u verzadigd hebben met honig uit de rots.
Gods liefde spreekt op een niet mis te verstane wijze, dit is zijn hart, Hij wil
zegenen en Hij wil geven aan zijn volk, maar zij waren onwillig tegen Hem. Hij
houdt Zich altijd aan zijn woord, zoeken wij Hem, dan laat Hij Zich vinden,
doen wij zijn wil, dan hebben wij deel aan de beloofde spijze. Christus Jezus is
de rots waarvan wij altijd op aan kunnen, in Hem worden wij verzadigd met
alles wat goed is, zoet als honig is zijn naam op onze lippen om Hem te eren.
Psalm 119:103
Hoe aangenaam zijn uw redenen voor mijn verhemelte,
meer dan honig voor mijn mond.
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1 Korintiërs 10:23-24
Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd,
maar niet alles bouwt op. Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.
Waar de Geest des Heren is, is vrijheid, wie door de Geest van God geleid
wordt, is in staat om te onderscheiden of het geoorloofde naar het welbehagen
van God is. In zake tot aanstoot zijn voor een ander, zijn er verschillende opties,
als wij tot aanstoot zijn door het kruis van Christus, dan is dat tot eer van God,
zijn wij dat, omdat wij totaal geen rekening houden met een ander, blijven wij in
gebreke. De liefdeseis is een oproep om in zelfverloochening de ander tegemoet
te komen, je tijdelijk aanpassen in andermans huis, moet de gewoonste zaak van
de wereld zijn. Het getuigenis in doen en laten, is dan tot opbouw, en niet tot
afbraak, wettisch gedrag stoot af, en ontneemt jezelf en de ander de vrijheid van
handelen. Een dienende houding betekent niet dat je iedereen zijn zin geeft, daar
is geen beginnen aan, het maakt wel, dat Christus door de Geest gediend wordt.
Johannes 6:63
De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut;
de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.
De gezindheid van het vlees is de dood, de gezindheid van de Geest is leven en
vrede. Spreken en doen vanuit de Geest brengt nieuw leven in werking, die altijd
een zegenende uitwerking heeft, of iemand daar erg in heeft of niet, is niet zo
belangrijk, het is een feit. Putten uit de bron van het water des levens, is in de
eerste plaats voor jezelf, als er dan ontmoetingen plaats vinden, ben je voor hen
een besproeide hof waaraan men zich laaft. Jezus vertegenwoordigen is een eer
die nooit onderschat mag worden, zijn naam is in een kind van God en die naam
mogen wij uitdragen in woord en daad. Als het woord van Christus rijkelijk in
ons woont, dan is die rijkdom om uit te delen, als een voorbeeld voor anderen.
Judas :20-21
Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen
in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, verwachtende
de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven.
God heeft ons in Christus alles geschonken, het is onze verantwoording om daar
goed mee om te gaan, als een schat die gekoesterd moet worden. Wij leven in
een wereld van duisternis, waaronder wij kunnen schijnen als lichtende sterren.
Aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, maakt dat ons
geloof een krachtige getuigenis voortbrengt voor God en voor allen die het zien.
Efeziërs 5:15
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen,
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Lucas 18:28
En Petrus zeide: Zie, wij hebben het onze prijsgegeven en zijn U gevolgd.
En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of vrouw of
broeders of ouders of kinderen heeft prijsgegeven om het Koninkrijk Gods, of
hij zal vele malen meer ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het
eeuwige leven. Soms wordt dat van ons gevraagd, hebben wij Hem meer lief
dan onze familie, dan zijn wij Hem waardig, en is het loon voor het volgen van
Jezus groot. Voor nu en voor later, zal het te merken zijn dat Hij de eerste plaats
heeft in ons leven, de zegen is niet te beschrijven voor degenen die Hem volgen
in alles. Raak je kinderen kwijt, dan is daar een zeker weten dat er vele kinderen
voor terug worden gegeven, op een manier die geen mens kan bedenken. Wij
mogen volgen, Hij zal zegenen, troosten en terug geven in vermenigvuldiging.
Filippenzen 3:8b
Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis,
opdat ik Christus moge winnen,
Christus winnen als doel, is het hoogste doel, geen andere liefdes erop nahouden
wordt aan ons gevraagd, om Christus te winnen. Iets willen zijn voor mensen, is
vaak het grootste struikelblok, trots speelt daarin een grote rol, zodat zonde de
oorzaak is van veel verlies in het Koninkrijk van God. Gemeenschap aan het
lijden van Christus, maakt dat wij deel krijgen aan zijn verheerlijking, waarin
vernedering van ons vlees een grote rol speelt. Willen wij dat niet, dan winnen
wij alleen de handhaving van ons zelf, en zijn wij bij voorbaat de grote verliezer.
Winst in afleggen van alles wat niet goed is, brengt ons dicht bij het doel waar
God ons voor heeft geroepen, gemeenschap te hebben met zijn Zoon, in alles.
Matteüs 16:25
Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen;
maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.
Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade
leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Want de
Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en
dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. De wereld winnen brengt
schade die alleen bij bekering genezen kan worden, je aardse leven verliezen in
Christus Jezus, maakt dat je het in Hem weer terug vindt als eeuwig leven.
Besluitvorming is van levensbelang, verliezen of winnen is aan ons, tot keuze.
Openbaring 22:12
Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden,
naardat zijn werk is.
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