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Gemeenteleden en betrokkenen,
In januari 2021 starten we een geheel nieuw gemeenteproject.
Het thema is: Het Huis.
Wat houdt dit thema in, vraagt u zich misschien af.
Of: Wat kunnen we verwachten dit jaar?
Waarom is er gekozen voor dit thema?
En wat is de bedoeling ervan? Veel vragen!
In deze brochure vertellen we jullie meer over het project.
We hopen dat jullie net zo enthousiast worden als wij!
Doe actief mee!
Dit project is een gemeenteproject. Dat betekent ook dat iedereen
in de gemeente hieraan zijn of haar steentje mag bijdragen.
Zie het niet zo als: ‘er wordt dit jaar iets voor mij georganiseerd
en ik mag slechts toekijken…’
We zouden het juist heel gaaf vinden om iets van jou te horen,
te zien of te merken.
Wil je graag iets vertellen over wat in jouw leven gebeurde en past dit
goed bij een van de themazondagen? Laat het ons weten!
Zou je liever een aandeel willen hebben op een praktische manier,
zeg het ons ook!
Spreekt vooral creativiteit je aan, ga je gang en deel het even mee!
Samen kunnen we van dit project iets moois maken.
Samen zijn we gemeente!
Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen, stel ze gerust!
Projectleider Het Huis, Mathijs Pagé.
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Ja, kom binnen, Heer!
Wat betekent het om christen te zijn? En hoe word je dat?
Wat betekent ‘wandelen met God’ eigenlijk in de praktijk van alle dag?
In hoeverre houd ik zelf nog de zeggenschap over mijn leven?
Kan ik ook bij God terecht met mijn emotionele problemen?
Welke zaken moet ik eigenlijk op orde stellen?
En de inwoning van de Heilige Geest… wat houdt dat nu toch in?
Zomaar een aantal vragen die bij je op kunnen komen als je nadenkt
over christen-zijn.
En als de Bijbel dan spreekt over ’Wordt vol van de Geest’, hoe is dat
dan mogelijk en hoe kan ik dat doen? Maar je leest ook over ‘je leven
verliezen’…. Wat betekent dat en móet dat ook?
Het Huis.
Met een project als ‘Het Huis’ komen al dit soort
vragen aan de orde op een creatieve en praktische
manier.
In het geloofsleven wordt je hart soms vergeleken met
een huis: Een huis met kamers. En er wordt
gesproken over ‘Jezus binnenlaten in je hart’. Denk
ook aan het liedje: Is je deur nog op slot? Doe hem
open voor God.
Aan de hand van dit beeld: je hart als een huis vol
kamers – gaan we als gemeente aan de slag.
Centraal staat de tekst:

'... zodat door uw geloof Christus kan gaan
wonen in uw hart'. Efeze 3:17a
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een heel nieuw

Je hart is net een huis….!

GEMEENTEPROJECT

Er is een plek, echt heel dichtbij, waar Jezus graag wil wonen.
Het is te vinden bij jou en mij, zal ik je het tonen?
Het is geen huis met een bord "Te koop!",
geen huis waar je naar binnen loopt.
Het is heel anders, en bovendien kun je dit mooie huis niet zien.

Wat kun je verwachten?
Een keer per maand

Toch is dit werkelijk een huis, met kamers en een deur.
Dat kun je zelf ervaren, als het volgende gebeurt:
Als Jezus op jouw deur klopt en aan jou persoonlijk vraagt:
" Mag Ik in jou wonen, het liefste nog vandaag?"

een project-dienst.

Inbreng uit

Medewerking
van
jong en oud.

Dan kun je , als je 'ja' zegt, zelf merken : “Ik ben blij!
Er is iets in mij veranderd : Jezus woont in mij!"
Je hart is dan een woning, Jezus woont er in,
Hij, de Hemelkoning, maakt een nieuw begin!

de hele
gemeente

Je hart is dan een huis, voor Jezus, voor Zijn Geest,
je hebt je deur geopend, van binnen is het feest.
Voor altijd is je Maker in je hart, Hij voelt Zich thuis,
eenmaal zul je gaan met Hem naar het Vaderhuis.

Geestelijke lessen en
Ina Hoebeke-Lemans

praktisch onderwijs

Samenwerking
en
Verbinding
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Creativiteit
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Hier begint het mee….
‘Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort
en de deur opent, zal Ik binnenkomen en we zullen samen eten,
Ik met hem en hij met Mij’ (Op.3:20).

Binnenkomen

Geef Jezus de sleutel van je hart
en de toegang tot elke kamer…
En ontdek hoe wonderlijk en
krachtig Hij aanwezig zal zijn in
elk detail van je leven.

De deur.
Er wordt gebeld. Jezus staat aan de deur en
Hij klopt. Openb. 3:20
Mag Hij binnenkomen? En hoe doe je dat?
En kan dat zomaar? En waarom zou je
eigenlijk?
Into my heart, into my heart,
come into my heart, Lord Jesus.
Come in today, come in to stay,
come into my heart, lord Jesus.

Mag ik binnenkomen in je leven?
Ik verlang ernaar om heel jouw hart te vullen met Mijn liefde.
Alleen Ik kan deuren openen die gesloten zijn. Blokkades waar jij tegen
aanloopt haal Ik neer. Mijn helende liefde geneest de verborgen pijn die je
verstopt achter gesloten deuren van je hart.
Samen met jou open Ik die deuren en Ik plaats je in Mijn volle licht.
Jouw schaamte ruil Ik om in aanvaarding, schuld verander Ik in vergeving,
in ruil voor alle bitterheid ontvang je een leven dat je beter maakt.
Alle zonden die aan je kleven neem Ik weg. Ik bekleed je met Mijn schitterende
witte kleren van Mijn redding.
Ik open niet alleen de gesloten deuren in je leven, Ik heb ook de macht om
deuren te sluiten die geopend zijn, die jouw een ‘open deur’ geven om steeds
weer te vallen in dezelfde zonden en verzoekingen.
Mijn reddende vergevende liefde is zo krachtig! De nieuwe gedachten die Ik je
geef, maken dat je anders gaat denken, op Mijn manier. Ik leer je om Mijn
woorden de prioriteit te geven, waardoor er vanzelf in jou het verlangen
groeit om andere keuzes te maken.
Verwonder je hoe Ik betrokken ben bij heel je leven en je nooit veroordeel.
Als Ik de hoofdbewoner van je levenshuis mag zijn, kun je ontspannen leven
in Mijn nabijheid. En door dagelijks met Mij om te gaan, ga je ontdekken dat je
van binnenuit wordt veranderd. Geniet van Mijn liefde.
Ik kom niet even langs, Ik wil voor altijd bij je wonen. En de deur naar Mijn
liefdevolle hart, valt nooit dicht… Ik zal je nooit meer verlaten!
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Psalm 25:8-9,14, Jes.61:10, Rom.12:2, Kol.1:13,14, Hebr.13:5

En als je dan hebt ‘opengedaan’. Wat dan? Wat zijn de gevolgen? Zijn die
eigenlijk wel te overzien?
En hoe ver ga je in deze ontvangst? Blijft Hij op de mat staan in de hal….
of mag Hij verder komen, Zijn jas uitdoen?

De kamer.
Als Jezus je huis is binnengekomen, ga je Hem voor de kamer in, het centrum
van je huis. En daar raak je aan de praat. ’t Gaat zomaar vanzelf.
Je vertelt Hem alles, je legt al snel je hart bloot en…Hij luistert! Hij heeft
zoveel belangstelling! Niet normaal gewoon!
Allerlei praktische dingen zoals geldzaken komen aan bod, omgaan met TV
en computer, social media, etc.
Mattheus 16:25 Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, zal het
verliezen, maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het
vinden.
Er worden veel gesprekken gevoerd. Het is nog niet allemaal gelijk duidelijk,
maar je krijgt de tijd om te leren.
Met Jezus in je huis, is er iets nieuws begonnen. Als pasgeboren baby in het
geloof mag je gaan groeien. Het is de bedoeling dat je geestelijk volwassen
wordt. En wat dat precies inhoudt leer je gaandeweg.
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De Kast.
De Keuken

In jouw keuken staat een grote voorraadkast. De Heer
neemt ook daar een kijkje in. Veel voorraad is er niet….
Maar wat er ligt bekijkt Hij met belangstelling.
Welke voorraad heb jij aangelegd? Wat ligt er in jouw
kast? Waar is hij mee gevuld?

Jezus is binnengekomen in je leven, je huis. Dat betekent dat Hij ook
gewoon de keuken kan binnenlopen! En terwijl jij je best doet iets
lekkers klaar te maken, zegt Jezus: ‘Ik wil graag zien wat jij in de keuken
doet, wat je klaarmaakt, wat je je gezin voorschotelt’.
En dat bedoelt Hij nu in figuurlijke zin. Hij wil jou in geestelijk opzicht de
ogen openen. En dat is precies wat nodig is om geestelijk te gaan groeien!
Welk geestelijk voedsel komt erop tafel?
Is het niet té zout? Je moet toch ‘zout’ zijn…..?! Maar té zout is ook niet
goed! Oei, wat moet je nog veel leren!
Maar Jezus kijkt je geduldig en liefdevol aan. En helpt je de ogen te
openen, zodat je niet te zuur of te koud of te heet aan het werk bent.

Godsbeeld.
De manier waarop je bent opgevoed bepaalt voor een
belangrijk deel hoe jij nu in het leven staat. Hoe jij over
bepaalde dingen denkt, hoe jij tegenover geloof staat.
* Welk Godsbeeld heb je? En hoe is dat ontstaan?
Geloof en Gevoel.
Geloofszekerheid of geloofstwijfel?
Vertrouw je op je gevoel? Of op Gods
beloften? Trouwens……ken je die?
Weet jij zeker dat je Gods kind bent?

Maar ook letterlijk is het belangrijk goed voor je lichaam te zorgen en
gezond te eten.
•
Hoe gezond leef jij?
•
Vermijd jij voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor je lichaam?
•
•
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* Op welke manier leg je een gezonde
voorraad aan?
* Wanneer is het belangrijk iets ‘uit je
kast te kunnen pakken’?

Op welke manier kom jij aan je geestelijke vitamines?
En op welke manier deel je deze uit?
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De tweede belangrijke intimiteit
die zich in de slaapkamer afspeelt is:

De Slaapkamer

Het intieme leven: ‘SEKS, een hot item’.

Jezus in je huis… niet alleen overdag. Maar ook ‘s nachts.
Ook in de slaapkamer wil Jezus graag met je praten. Je schrikt er een
beetje van…. en denkt: ‘Gaat dit niet een beetje ver, wat valt er hier
nu nog te praten, m’n slaapkamer is toch wel strikt privé…?’
Maar Jezus legt het je rustig uit. Hij moet hier zijn omdat zich in de
slaapkamer de twee voornaamste, de twee belangrijkste intimiteiten in
je (huwelijks)- leven afspelen.

Huwelijk en seksualiteit.
- Praat je daar wel eens over?
- Ervaar je emotionele verbondenheid in jullie
relatie of ontbreekt die?
- Hoe zou je hierin verbetering kunnen aanbrengen?
- Voel je je veilig binnen je huwelijk?
- Is seksuele gemeenschap alleen binnen het
huwelijk geoorloofd?
Zo ja, kun je uitleggen waarom?

Seksualiteit is een scheppingsgave,
waarin hele mooi dingen worden beleefd,
Herken je je in deze uitspraak?
Vind je goede seksuele voorlichting belangrijk
en waarom?
Geef jij seksuele voorlichting aan je kinderen?
Of laat je dat liever aan een ander over? Zo ja, waarom?

Het gebedsleven: ‘Online with God’
* Als je getrouwd bent is samen bidden dan belangrijk?
* Het gebed voor en met je kinderen. Hoe gaat dat in jouw leven?
* Wat is ‘Bidden naar Gods wil’?

Communicatie.

* De mens wikt, maar God beschikt. Heeft bidden dan wel zin?
* Kan iets onze gebeden in de weg staan?
Wat zegt 1 Petrus 3:7?

Gebed betekent spreken met God.
10

11 Dat kan met of zonder woorden.
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Communicatie is voor het huwelijk wat bloed is voor
het lichaam. Een slechte communicatie is de grootste
oorzaak van moeilijkheden in huwelijken.
Als echtgenoten niet goed kunnen communiceren,
dan heeft dat hele grote gevolgen.
Ben je het hiermee eens? En hoe zit dat bij jullie?
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CREATIEF

Maak eens een gebedswaslijn.

'LOOF DE HEER, WANT HIJ IS GOED.
EEUWIG DUURT ZIJN TROUW.'
Psalm 118:1

AANPAK
Hang een waslijn op. Je kunt de lijn tegen de muur aan hangen, van de
linkerkant van de muur naar de rechterkant, of dwars door de ruimte.
Knip driehoekjes uit gekleurd papier zodat je vlaggetjes krijgt.
Leg ergens de vlaggetjes, pennen en wasknijpers bij elkaar.

INSTRUCTIE

1.

Schrijf Gods zegeningen op vlaggetjes en dank Hem voor zijn
goedheid en gulheid.

2. Maak je vlaggetjes met behulp van een knijper vast aan de

Wat als…..
Wat als…..
Wat als Jezus een dag lang jouw leven zou leiden?
Wat als Hij wakker zou worden in jouw bed, jouw schoenen aan zou
trekken, in jouw huis zou wonen en jouw rooster zou volgen?
Wat als Jezus gedurende een dag en een nacht jouw leven zou leiden
met zijn hart? Jouw hart krijgt een dagje vrij en je leven wordt
geleid door het hart van Jezus. Zijn prioriteiten bepalen wat jij doet.
Zijn verlangens bepalen welke keuzes jij maakt. Zijn liefde bepaalt
jouw gedrag. Wat voor iemand zou je zijn? Zouden mensen het
verschil zien?

waslijn, naast de andere ‘dankvlaggetjes’!

BENODIGDHEDEN:

1.
2.
3.
4.
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Gekleurd papier (tot vlaggetjes geknipt)
Pennen
Wasknijpers
Waslijn (touw/wol)

Of nog een stapje verder: zou je nog steeds doen wat je nu doet?
God wil dat jouw hart net zo is als dat van Jezus. Hij houdt van je
zoals je bent, maar Hij houdt te veel van je om je zo te laten. Hij wil
dat jij een hart als Jezus krijgt. Een hart dat vergeeft. Een hart dat
zuiver is. Een hart dat genadig is. Een hart dat vol is van Gods Geest.
Een hart dat onverdeeld is.

14Bron: Wilkin van der Kamp
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Efeze 4:23 leert je dat je ‘vernieuwd moet worden in de geest van je denken’.

DE ZOLDER

Rom. 12:2 ‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door
uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil
en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.’

Je GEDACHTEN
zullen uiteindelijk
je KARAKTER
bepalen.
De Heer is nu bijna in alle kamers geweest van je huis, de woonkamer,
de keuken, de logeer- en slaapkamer, en Hij heeft zelfs de inhoud van
de kasten bekeken. Wat is het heerlijk dat met Zijn komst alle anders
is geworden. Wanneer je echter wat van de zolder wil gaan halen,
staat Jezus opnieuw naast je…. En Hij vraagt: Wat heb je daar
allemaal opgeborgen? Wat ligt daar – ver weg voor het oog van
mensen – verborgen? (Maar niet verborgen voor Hem!)
Op de zolder – op je ‘bovenste kamer’ gaat het over jouw
gedachteleven.
Onze gedachten zijn voor God net zo belangrijk als onze daden.
Hoe weten we dat?
Onze gedachten zijn God net zo bekend als onze daden.
Schrik je hiervan?

Net zoals je moet leren de verlangens van je lichaam te beheersen,
moet je ook je gedachteleven - elk bedenksel - ‘brengen onder de
gehoorzaamheid van Christus’. (2 Kor. 10:5)
- Wat betekent dit en hoe doe je dat?
- Welke gedachten spelen zich af in jouw hoofd?
- Voor welke gedachten schaam je je?
- Hoe denk je over jezelf?
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Zaai een gedachte, oogst een daad
Zaai een daad, oogst een gewoonte
Zaai een gewoonte, oogst een karakter.

Wat leer je van bovenstaand stukje?

God geeft om ons innerlijk leven, om waar we over nadenken en waar we in
ons hart bij stilstaan... Want waar je in je hoofd mee bezig bent, beïnvloedt je
handelen.
Omdat ons gedachteleven zo belangrijk is schrijft de Bijbel hier ook over:
Filippenzen 4:8 ‘Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan
alles wat waar is,
alles wat edel is,
alles wat rechtvaardig is,
alles wat zuiver is,
alles wat lieflijk is,
alles wat eervol is,
kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient’.
‘Schenk aandacht aan’… staat er. Denk er diep over na. Wees er intens mee
bezig. Blijkbaar hebben we het nodig om door de Heer steeds weer gecorrigeerd
te worden. De Heer wil ons leren te denken wat Hij wil.
Hoe moeilijk vind jij het deze adviezen op te volgen?
Valt het je op hoe positief al deze raadgevingen zijn? Negatief denken gaat
vanzelf, maar kiezen voor alles wat deugdzaam is en lof verdient heeft blijkbaar
aansporing nodig!
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VAN BINNEN NAAR BUITEN
Jezus is in ons komen wonen met Zijn Heilige Geest. Het wonder is
dat Hij allereerst de binnenkant van de mens wil reinigen en heiligen;
Hij begint daarom in de kern, het meest wezenlijke deel van de
innerlijke mens.

Rechtmatig
Het verlangen van God naar (het hart van) de mens is
volkomen rechtmatig. Als Schepper heeft Hij het 'alleenrecht'
op de mens. Alle zielen zijn van God, zegt de bijbel, zowel
de ziel van de vader als van de zoon (Ez.18:4).
In feite mag niemand anders dan God het leven van de mens
inspireren, leiden, vormen en vervullen. De mens is Zijn
maaksel.

Het proces van heiligmaking begint in het (geestelijk) hart van de
mens, het centrum van zijn bestaan, zijn diepste innerlijk.
Wanneer de heiliging daar werkelijk ten volle zijn beslag kan
krijgen, is het niet meer dan logisch dat deze heiligmaking zich
van binnen naar buiten voortplant en te voorschijn komt in het hele
leven van de mens.
Jezus zegt: Reinig eerst de inhoud van de beker; dan zal hij ook van
buiten rein worden (Mat.23:26). Het gaat allereerst om een vernieuwing
van hart en geest in het binnenste van de mens (Ez.11:19), dan zal hij
uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voortbrengen.
Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond (Luk.6:45);
daarvan zal het gehele leven vol worden.

Het is volstrekt normaal dat de mens zich voor de leiding
en inspiratie van God openstelt en zijn hart geheel aan Hem
geeft.
Toch eist God dit niet van de mens. Vanuit Zijn oneindige
liefde en goedheid vraagt Hij aan ieder mens persoonlijk:
Mijn zoon, Mijn dochter, geef Mij uw hart (Spr.23:26)!
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De gevel.
1 Joh. 1:9 ‘Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is,
ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad’.
2 Kor. 3: 2,3a ‘U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven,
maar voor iedereen te zien en te lezen: u bent zelf een brief van Christus…

Ramen zemen.
De buitenboel moet worden aangepakt. De ramen zijn vuil, je ziet er niets
meer doorheen.
Eerst de binnenkant, nu de buitenkant… zo is de volgorde.
Het is fijn om ‘helder zicht’ te hebben naar buiten toe. (Je wilt tenslotte toch
weten hoe de buurvrouw het allemaal doet… hoe zij het geestelijk fikst na
haar scheiding.)
Plotseling staat Jezus naast je. Hij vraagt: Vind je het ook fijn dat een ander
bij jóu naar binnen kijkt?
Als de ander ziet hoe jouw geestelijk leven ervoor staat?
Jezus leert ons zelfs bij het ramen zemen een geestelijke les.
Stel je open voor de ander. Laat jezelf zien, wees transparant. Jouw geestelijk
leven kan een bemoediging, een zegen zijn voor de ander.
Laat een ander bij je ‘binnen kunnen kijken’, jouw worstelingen of twijfels
kunnen de ander juist helpen!
* Hoe transparant ben jij?

De tuin.
‘Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen
giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen
besmet...’ Hebr. 12:15
Jezus loopt op een middag in de prachtige bloementuin. De tuin ligt er
schitterend bij! Je voelt je trots.
Maar ook in de tuin leert Jezus ons een geestelijke les. Jezus wijst op het
onkruid. Drie staken onkruid zijn het maar… en toch: Hij ziet ze! Ze staan er ook
eigenlijk al te lang, ze zijn te diepgeworteld…. Niet makkelijk meer weg te halen
zonder de andere bloemenwortels te beschadigen.
Opnieuw een geestelijke les! Een staak onkruid kan veel teweegbrengen. Het
begint heel klein, maar voor je ‘t weet overwoekert het je hele bloementuin.
Jezus wil je precies leren hoe je hiermee om moet gaan.
Hoe ga jij om met die kleine listige leugens of ‘foutjes’? Hoe herken je het
verschil tussen bloemen (goed) en onkruid (kwaad)?
Groentetuin.
Het zaad is gezaaid. Zaad heeft tijd en verzorging nodig om te kunnen ontkiemen.
Hoe ga jij om met iemand die pas tot geloof is gekomen?
Wat verwacht je van het (pas) gezaaide zaad?
Jesaja 28:16 ‘Hij die gelooft, haast niet’.
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Vraag jezelf af: Hoe kan ik vrucht dragen? Wat is er voor nodig?
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Mijn hart is net een huis,
Met kamertjes en gangetjes
Een voordeur met een ruit
Er hangt een fris behangetje
Het ziet er keurig uit
het ziet er keurig uit
Maar dan, als Jezus aanklopt
Dan kijkt Hij in mijn keukentje
Dat is nog niet gesopt
Daar ligt een heel klein leugentje
Dat ‘k ergens had verstopt
Dat ‘k ergens had verstopt
Hij vindt een lelijk woord
Een stukje ongehoorzaamheid
En nog ene rare mop
En toch is Hij niet boos op mij
We ruimen alles op
We ruimen alles op
Jouw hart is net een huis
Met deuren en een raam ervoor
De Heer kijkt zo naar binnen
Je hoeft je niet te schamen hoor
Je mag opnieuw beginnen
Je mag opnieuw beginnen

God woont niet in een tempel.
De God Die de wereld gemaakt heeft en
alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van
de hemel en van de aarde is, woont niet in
tempels die met handen gemaakt zijn.
Handelingen 17:24
Paulus zegt wijze dingen. God woont niet in een tempel.
Paulus had Athene doorkruist, een soort van gebedswandeling, en
had gezien dat men voor alle goden wel een tempel had, zelfs voor
de onbekende God! Maar, zegt hij, God woont niet in een tempel
met mensenhanden gemaakt. Ook niet in een kerk, wat je nu nog
vaak aangeduid hoort worden met het Huis des Heren.
De kerk is niets anders dan een gebouw van steen en hout. God
woont daar niet. Als wij het gebouw verlaten blijft Hij niet achter!
Hij gaat met ons mee, omdat Hij, door de Heilige Geest, in ons woont.
Ons, mensen, heeft Hij uitgekozen als Zijn woning. We zijn, om het
zo te zeggen, ‘onverklaarbaar bewoond’ terwijl we eerst onbewoonbaar verklaard waren.
Dat gebeurt er als we zeggen: Lieve Here Jezus, kom in mijn hart!
woont dan in ons hart. Hij woont er en is niet op visite. Hij woont in
de kamer van ons hart.
Als we gedoopt worden in de Heilige Geest neemt Hij bezit van ons
hele huis. Dan laten we Hem alle kamers binnen, ook de slaapkamer,
de zolder en de kelder. Daar wil Hij wonen, dichtbij ons. En waar wij
zijn, is Hij. Als je gaat werken laat je Hem niet achter in de auto of de
fietsenstalling. Waar jij komt is Hij. Zoals de ezelin Jezus binnenbracht
in Jeruzalem, zo dragen wij Zijn tegenwoordigheid binnen in de plaats
waar we binnenkomen. Zoals de priesters de Ark des HEREN op hun
schouders droegen, zo dragen wij Hem, waar we ook gaan.
Daar mogen we ons bewust van zijn als we een
gelegenheid binnengaan, dat wij, dankzij Hem, in
staat zijn de atmosfeer, de situatie te veranderen.
Wij zijn zout en licht, omdat Hij in ons woont.

Elly & Rikkert
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Bron: Opfrisser
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De locatie.
Net als je even in het zonnetje zit te genieten van de tuin,
valt je oog op een madeliefje, dat prachtig te bloeien staat
midden tussen het gras. Wonderlijk hoe zo’n klein bloemetje
groeit en schittert in het groene gazon.
En direct doet het je denken aan je eigen leven. Want we
mogen allemaal groeien en bloeien op de plaats waar we
zijn gepland.
En je vraagt jezelf af: Zou ik iets kunnen betekenen voor mijn
naast in mijn directe omgeving?
Zou ik misschien ergens bij kunnen helpen in mijn kerk?
Is het toeval dat ik in Middelburg, Zoutelande, Goes,
of Oost Souburg woon? Ligt hier een taak voor mij?
Kan ik op deze plaats God dienen?

‘Wat dóe ik hier….?’
Soms ben je op een plek (geroepen door God) en begrijp je er niets van.
Het liefste zeg je: ‘Ik ga weg hier!’ Je moet weten: je bent niet de enige!
Ook in de Bijbel waren er mensen, die hun twijfels hadden. Drie aspecten
kunnen dan de boventoon voeren:
1. Je ziet de mogelijkheden niet. Je denkt: ‘Hoe kan ik hier nou wat
betekenen?’ Esther werd geroepen om koningin te zijn. Ze werd geplaatst
aan het hof van de koning. God had een bedoeling met Esthers plaats, ze
moest haar volk redden van de ondergang. Ondanks alle nare consequenties
en strikte regels die haar waren geleerd (Esther 4:11), deed ze wat God
vroeg.
2. Je had al plannen klaar voor een andere droom. Misschien sta jij net
op het punt om keuzes te maken, heb je misschien al wezenlijke stappen
gezet in een bepaalde richting of ben je eigenlijk zeer tevreden met je
‘vertrouwde’ leventje. Toch lijkt God je te roepen en een andere kant op te
wijzen. Jozef was verloofd met Maria, toen hij hoorde dat ze zwanger was.
Toen hij net had besloten om van haar te scheiden, vertelde de engel in een
droom dat God een ander plan had (Mattheus 1:19-24). Jozef moest zijn
fijne timmerwerkplaats, zijn reputatie en misschien wel zijn droom van een
‘normaal’ gezin opgeven. Toch gehoorzaamt hij God en neemt zijn positie als
man van Maria en vader van Jezus in.
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3. Je begrijpt niet waarom je hier moet zijn, terwijl je dromen (die van
God lijken te komen) anders leken te zijn. Jozef belandt in de gevangenis.
Ik denk dat hij het ook allemaal niet snapte. God had hem dromen gegeven,
maar die schetsten toch een andere toekomst. Net wanneer hij op het goede
pad leek te zijn om zichzelf in het paleis omhoog te werken, belandt hij in de
cel. Toch gebruikt God Jozef in de gevangenis en zal hij hierdoor op de plek
komen die God voor hem bedoeld had. (Genesis 39:21,22).
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DE BUREN

Heb je naaste
lief als jezelf

Heb uw naaste lief!
‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, heel uw ziel en heel
uw verstand. (…) En het tweede gebod, hieraan gelijk: ‘U zult uw naasten
liefhebben als uzelf.’

Heb uw naaste lief. Gaat dit
gebod alleen over de mensen
die toevallig naast je wonen
of schuilt er meer achter?
Je naaste hoeft niet per se iemand te zijn die er hetzelfde uitziet als jij,
of iemand die naar dezelfde koffietent gaat. We zijn geroepen degenen
lief te hebben die in nood zijn, of dat nu dichtbij is of ver weg.
Onze menselijkheid is wat ons samenbindt, niet of we toevallig buren
zijn van elkaar. Als we dit allemaal zouden gaan begrijpen, zou dat
prachtig nieuws zijn voor onze wereldwijde buurt.
Neem eens contact op met en goede organisatie!

Gerechtigheid, rechtvaardigheid, genade, je naaste liefhebben...
als christenen praten we graag over dit soort thema’s.
Maar wat bedoelen we ermee?

op een
actieve manier.

Psalm 37:3 “Vertrouw op de HEER en doe het goede ”
Om het goede te doen moeten we op de Heer vertrouwen.
Vertrouwen dat Hij voor ons uit gaat, dat Hij alle macht heeft, dat Hij
het werk van gerechtigheid door ons heen wilt doen – en dat Hij ‘bij machte
is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken’ . Om Hem werkelijk
te kunnen vertrouwen, moeten we God de ruimte te geven tot ons te spreken
en te laten zien waar Hij al aan het werk is. God nodigt ons namelijk uit om
deel te nemen aan het werk, waar Hij al mee bezig is. Als een Vader nodigt
Hij ons uit om Hem te vertrouwen en met Hem mee te gaan.
Wanneer we situaties van onrecht zien, dan zien wij deze nooit als eerste:
God ziet het ook. Vandaag de dag hebben wij mede dankzij internet en
vliegtuigen toegang tot al onze buren wereldwijd. Daarmee zijn we ook op de
hoogte van het leed wereldwijd.
Vraag: Waar zou jij actief kunnen worden en je kunnen inzetten?

De reden dat we vaak moeite hebben met het grote gebod is het feit dat we
niet de juiste volgorde hanteren in ons leven. We zijn of teveel met onszelf
bezig of proberen zonder Gods liefde onze naaste, maar ook onszelf lief
te hebben. Vaak raakt ons leven in hierdoor in onbalans.
In 2 Korinthiers 5:14 schrijft Paulus dat de liefde van Christus hem drijft.
De motiverende kracht achter Paulus z’n handelen was de liefde van
Christus. Paulus kende de liefde van God.
Misschien was dat wel zijn geheim om niet overijverig te worden
(1 Kor 1:17), zijn eigen leven in het juiste perspectief te plaatsen
(Handelingen 20:24) en zijn naaste lief te hebben als zichzelf.
* In hoeverre dringt Gods liefde jou?
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Onzichtbaar lijden is niet verborgen voor God. Zelfs de oudste wonden uit
je leven is Hij niet vergeten. Hij kent ze, Hij ziet ze en Hij wil ook jouw wonden genezen.

“Ja, Ik zal uw herstel bevorderen, u van uw wonden
genezen, spreekt de Heere” (Jeremia 30:17, HSV)
Jezus kent jouw lijden. Hij weet zelfs wat er in je jeugd is gebeurd. Zelfs
als er jaren zijn verstreken en je alles hebt gedaan om het diep van binnen
te begraven, wil je hemelse Vader je hart genezen. Jezus zelf zal je hart
genezen!

Jezus wil gebroken harten genezen

Wees niet bang. Zijn hand is zacht, Zijn aanraking vriendelijk. Hij zal je
nooit pijn doen. Hij wil de doorn verwijderen, de pijn die soms nog steeds
zo heftig is…

Veel mensen lopen rond met een gebroken hart. En ze hebben geen idee
hoe hun hart ooit nog weer zal kunnen genezen. Ze leven in een constant
rouwproces omdat jaren geleden pappa of mamma of een ander hen erg
heeft gekwetst, omdat hun geliefde hen heeft verlaten of ze door vrienden
in de steek zijn gelaten. Vul zelf de redenen maar in. Er zijn er zoveel!

Jezus is de enige die jou door en door kent, vanaf de eerste dag van je
leven tot op de dag van vandaag. Vertrouw Hem. Er is geen andere dokter
die zo meelevend en zorgvuldig is om voor je te zorgen en je te genezen.
En geloof het of niet, maar écht: Hij wil het ook voor jou doen.

Maar dank God, dat Hij een Redder en Genezer naar de aarde heeft
gezonden, namelijk Zijn eigen Zoon Jezus Christus. Jezus wil jouw
gebroken hart genezen. Wist je dat Gods hart juist bewogen is voor die
mensen die een gebroken hart hebben?
Psalm 51: 19b: “een gebroken en een verslagen hart zult U, o God! niet
verachten.”
Begrijpt je deze uitspraak? Het wil zeggen dat God niet onverschillig t.a.v.
mensen met een gebroken hart. Omdat Gods hart vol medelijden voor ons
is, stuurde Hij Jezus. Hij stuurde Jezus om allereerst de straf voor onze
zonden te dragen. Hij zond Jezus om het Evangelie van Redding te
verkondigen. Hij zond Jezus om de zieken te genezen. Maar God zond
Jezus ook om de gebrokene van hart te verbinden en te genezen.

“De Geest van de Heer is op Mij. Hij heeft Mij met zijn Geest gezalfd
om aan arme mensen goed nieuws te brengen. Hij heeft Mij gestuurd
om mensen die een gebroken hart hebben te genezen.” (Lukas 4:18, BB)
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Wil je ook graag met iemand praten over
jouw lijden of probleem? Neem dan gerust
contact op met onze voorganger of het
pastorale team.
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Geef Hem de ruimte!
Als Jezus met Zijn Geest woning in jou heeft gemaakt, is het eigenlijk aan
jou hoeveel ruimte hij krijgt in jouw hart en leven. De heilige Geest is een
gentleman: Hij dringt zich niet aan je op en Hij respecteert jouw vrije wil.
Als je meer wil zien van de heilige Geest in jouw dagelijks leven, dan is
het niet alleen van belang dat je je bewust bent van Zijn aanwezigheid en
daar ook om bidt, maar dat je Hem ook de ruimte geeft Zijn werk in jou te
doen.

Paulus schrijft in Efeze 5: 18: ‘Word vervuld met de Geest’. Dat klinkt als
een opdracht. En dat is het ook!
Misschien denk je: ‘Als je gelooft, héb je de Geest toch al, hoezo moet je
dan nog vervúld worden met de Geest?’
Inderdaad, als je gelooft héb je de Geest. In Romeinen 8:9 zegt Paulus:
‘Als iemand de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.’
En als wij de Geest wel hebben, dan behoren we dus Christus toe. Dat is
geweldig mooi! Dan héb je dus de Geest.
En toch zegt Paulus hier tegen mensen die geloven: ‘Word vervuld met de
Geest!’ Want weet je: Als je iets hébt, dan word je er nog niet door behéérst.
Dat is een groot verschil. Iets hébben of erdoor behéérst worden.
Er is een verschil tussen iets hébben en ergens vól van zijn.
Een voorbeeld: Je hebt een hobby: kantklossen… En die hobby die kun je
uitoefenen. Zo één uurtje op een dag, maar je kunt er ook de hele dag mee
bezig zijn en je bent er vol van. Je hebt een hobby en je kunt ook vól zijn
van die hobby.

Vervuld worden met de Geest, dat betekent
dat je open staat voor alles wat de Geest wil geven.
Vaak is het in ons leven zo, dat we als een rietje
klaar staan, met onze armen gesloten.
Maar zouden we niet met onze armen wijd
open moeten gaan staan, als een trechter,
om de dingen die de Geest ons wil geven
te ontvangen?

29
28

Misschien zeg je nu: ‘Oké, maar het is me allemaal te mooi, het is
me allemaal te vol, het is me allemaal te heerlijk. Mag ik nou ook nog
een gewone christen zijn?’
Soms krijg je het gevoel dat in veel kerken een ‘gewoon christendom’ wordt gepropageerd: ‘niet te veel bijzondere dingen, niet te veel over de Heilige Geest,
wees maar gewoon christen.’
Daarom nu een belangrijke les: ‘Gewoon is niet normaal.’ In ‘normaal’ zit een
klein woordje: ‘norm’. En norm is eigenlijk een soort maatstaf. Wat is nu de norm
voor een christen? Is dat zijn gewoonheid? Is gewoonheid onze norm?
De norm van het christelijke leven is niet onze gewoonheid, maar de norm is de
Bijbel. Daarin wordt ons normale christelijke leven uitgetekend. En dat gebeurt
dus ook met deze woorden van Paulus: Volheid, heerlijkheid, schoonheid, pracht.
Geweldig! Dat is het normale christelijke leven.
Gewoon is niet normaal. Normaal is: hoe God het bedoeld heeft. Dat heeft Hij ons
in de Bijbel laten weten. ‘Gewone Christenen’… ? Dat kan dus helemaal niet.
Wij mogen ‘normale’ Christenen zijn, Christenen die vol zijn van de Geest,
die aan het begin van elke nieuwe dag bidden ‘Heer wilt U mij vervullen met
uw Geest, Kom in alle kamers van mijn hart en neem daar de leiding!

‘Gewoon’ en ‘christen zijn’ dat past niet bij elkaar. Christen zijn is iets
heel bijzonders, omdat Christus zo heel bijzonder is.
‘Gewoon’ is niet ‘normaal’. Het normale christelijke leven, dat is een
leven dat vol is van de Geest.

Vol worden van de Geest, Hem de ruimte geven,
dat is een blijvende opdracht!
Eigenlijk staat er: Word voortdurend vervuld met de Geest.
Toen ze evangelist Dwight L. Moody eens vroegen:
‘Bent u ook vervuld met de Heilige Geest?’ gaf hij
als antwoord: ‘Ja, maar ik lek.’ Hij had gelijk.
We zijn allemaal lek.
We hebben het steeds weer nodig om met Gods
Geest gevuld te worden. Weet je hoe water blijft
zitten in een emmer vol met gaten?
Op maar één manier: hou de emmer in het water.
Laat je hart voortdurend naar God uitgaan!
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De invloed van je hart op je lichaam
Besteed je aandacht aan een goede harts-conditie, dan zal dat effect
hebben op je lichaam. Dat komt omdat je lichaam luistert naar je hart.
De Bijbel is daar duidelijk over.
Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid,
een sombere geest verzwakt het lichaam. (Spreuken 17:22).

Veel ziekte en lichamelijke ongemakken komen voort uit een onrustig,
bezwaard of gebroken hart. Maar Jezus wil daarin komen om je te
genezen. Daarom woont Hij in je hart.
Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart.
(Jesaja 61:1, HSV).
Jezus geneest je hart en dat werkt door in je lichaam. De blijdschap die
Hij in je hart geeft ontspant je. Gebruik je de ogen van je hart om je op
Jezus te concentreren, dan voel je je gesterkt. Je lichaam komt uit de
stress.
Steeds houd ik de HEER voor ogen,
met hem aan mijn zijde wankel ik niet.
Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.
(Psalm 16:9).

Heb je goed gelezen wat hier staat? Meditatie in Gods aanwezigheid doet
dus niet alleen wat met je hart, maar ook met de rest van je lichaam.
De Bijbel noemt Gods Woord een pil. Landt het in je hart, dan werkt het
als een gezond makend medicijn.

Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden,
sterken heel het lichaam als een medicijn.
(Spreuken 4:22)
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GRAADMETER VOOR ONS HART
A. Hoe kan je herkennen dat Jezus bij iemand, of bij jou, woning
heeft gemaakt in het hart? .
Lees ook Mat.12:34, waar een graadmeter te vinden is.
B. Hoe ga jij met deze graadmeter om? Let jij hier ook op bij jezelf
om zo je eigen hart te ontdekken? Of sta je er te weinig bij stil?

JE HART IS NET EEN HUISJE
Opdat Christus woont door het geloof in jullie harten. (Ef.3:17)
Ons hart behoort niet als een tijdelijk of onzeker verblijf te zijn voor
Jezus. Ook geen plek waar Jezus op bepaalde dagen of tijden of bij
bepaalde gelegenheden op visite mag komen. Maar een plaats waar
Jezus woont, een plaats waar Hij thuis is.
A. Wat maakt dat jij een plek of plaats jouw ‘thuis’ noemt?
B. Wat betekent dit dus voor ons hart? Wanneer is dat een thuis voor Jezus?
C. Op welk vlak is God op dit moment met jou bezig om hierin
verder te groeien?

MAALTIJD MET JEZUS
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en
de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem
gebruiken, en hij met Mij. (Op.3:20)

Jezus verlangt ernaar om samen te zijn. Maar de keuze is aan ons.
A. Wat betekent het om maaltijd met iemand te houden? (denk ook
aan die cultuur) Hoe is dat bij jou thuis of hoe was het vroeger?
B. Jezus wil de maaltijd gebruiken met jou persoonlijk. Wat zegt dat over Hem?
Ervaar jij dat ook zo?
C. Maar Jezus zegt ook: en hij met Mij. Wij houden met Hem de
maaltijd. Wat zegt dat over onze interesses in Hem? Ervaar jij
dat ook? Dat jij je bezig houdt met de dingen die Hem bezighouden?
33 Verlang je daar naar?
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SCHATKAART NAAR HET HART
Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
(Mat.6:19-21)
A. Wat betekent het, als Jezus zegt dat jouw hart daar zal zijn? Dat
je hart dus érgens kan zijn?
B. Even hiervoor heeft Jezus het over schatten in de hemel of op
aarde verzamelen.
C. Mogelijk verwachtte je dat Jezus het andersom zou zeggen.
Waar uw hart is daar zal ook uw schat zijn. Waarom zou je dat denken?
D. Toch zegt Jezus het andersom. We kiezen waar onze schat ligt
en ons hart zal volgen. Hoe kies of bepaal je waar jouw schat ligt?
E. Hoe zorgen we ervoor dat onze schat in de hemel ligt en blijft?

LEREN VAN PAULUS
In zijn afscheid, zegt Paulus het volgende tegen de Efeze gemeente: ‘En
nu, zie, ik reis, gebonden door de Geest, naar Jeruzalem, en ik weet niet
wat ik daar zal tegenkomen, behalve dan dat de Heilige Geest van stad
tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar
ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar
voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals
de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen
van het Evangelie van Gods genade. (Hand.20:22-24)
A. Waar blijkt het uit, in dit gedeelte, dat Christus ten volle woonde
in het hart van Paulus? (er zijn meerdere punten te benoemen)
B. Hoe ervaar jij dit?
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Jouw huis als groeiplek voor de vrucht van de Geest
Een huis waar God zelf met zijn Geest woont, is een baken van liefde en licht.
Daar is zijn aanwezigheid tastbaar in alles. Want als Gods Geest in ons woont,
is als eerste merkbaar in de manier waarop we met elkaar samenleven.
Hoe dat er dan uit ziet? Een mooie beschrijving vind je in Galaten 5: 22-23,
waar Paulus een beeld schetst van de vrucht van de Geest van God:
“De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.”
Als Gods Geest aanwezig is in zo’n huis vol liefde en licht,
dan is dat tastbaar van kelder tot zolder. Het is een huis vol
liefde, waar gelachen wordt, waar rust en vrede is, waar we geduld hebben
voor elkaar, waar een vriendelijke sfeer is, waar we het goede zoeken, waar
we trouw blijven in moeilijke tijden, waar we voorzichtig omgaan met elkaars
kwetsbaarheid en waar gezonde grenzen zijn.

Realiteit
Als ouders is het je grootste wens dat je huis er zó uitziet. Maar heb jij
dat ook? Dat je dit wenst, maar dat je ook weet dat de realiteit weleens anders is? Dat je geduldig wilt zijn, maar ook af en toe uit je slof
schiet? Dat je niet altijd consequent bent in de opvoeding, hoe graag
je dit ook wilt? Dat je huis soms een Villa Kakelbont is waar de vrede
ver te zoeken is? En dat je soms niet vriendelijk kunt zijn omdat je
naast mama of papa, ook gewoon mens blijft?
Herkenbaar? Kijk eens naar Johannes 15:1-5, waar Jezus ook
spreekt over vruchten. Over waar deze vandaan komen en hoe deze
zichtbaar worden:
“Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij
die geen vrucht draagt, snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt
snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik
tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de
wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht
dragen als jullie in mij niet blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij
kun je niets doen.”
Niet mijn vrucht
Eén ding wordt hieruit heel duidelijk. Dat de vrucht van de Geest een vrucht
van de Géést is. En dus per definitie niet van onszelf. Het klinkt simpel en dat
is het ook. Maar het maakt een wereld van verschil. Het is geen vrucht van
mijn eigen geploeter, maar van Jezus in mij.
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Het is geen vrucht van ik-hoop-dat-ik-het-goed-doe, het komt van God die het
in mij waarmaakt. Ik vind dat een troostende gedachte: ik hoef het dus niet zelf
uit mijn tenen te halen. Waar ik in Jezus blijf, wordt de vrucht van zijn Geest
zichtbaar door mij heen.
Een huis vol liefde en licht is geen resultaat van mijn inspanningen.
Het is een gevolg van Gods liefde voor mij.
Precies zoals Jezus het zegt: Zonder Mij kun je niets, maar als Ik in je ben, dan
kun je alles. Wat rustgevend! Het begint ermee dat God in ons hart leeft. En
dan komen de vruchten vanzelf: beloofd! En dat levert inderdaad een huis op
dat barst van liefde en licht.

Bestemming
Hoe ziet dat er dan verder uit? Hoe laat je Gods Geest dan echt in je huis
wonen, zodat het een plek wordt vol liefde en licht? Lees je Bijbel en bid om
Gods Geest in je leven. En dan doet Hij bijzondere dingen! Hij geeft je inzichten
in de dingen van God terwijl je in de Bijbel leest. Hij geeft je bovennatuurlijke
kracht als je Hem daarom bidt, om moeilijke situaties aan te kunnen. Hij laat je
relatie met God steeds intenser en sterker worden. Gods Geest verandert ook
je levensstijl zodat je je oude leven achter je kunt laten en steeds meer tot je
bestemming komt.

Avontuur
Dit allemaal gebeurt door de Heilige Geest die in je hart woont. Maar er is
zoveel meer! Want God werkt vooral persoonlijk, in jouw eigen leven en huis.
Vraag daarom om meer van Gods Geest in jouw eigen leven. Zet de deur van
je hart open en laat de Heilige Geest echt bij je komen wonen. Houd vast aan
de belofte dat als je God altijd de ruimte blijft geven in het huis van je hart, Hij
het werk in jou volledig afmaakt. Zoals er staat in Filippenzen 1:6
“Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal
voltooien op de dag van Christus Jezus.”
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