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Wat bepaalt ons leven?

♦ Onze stemmingen
– gelukkig, blijmoedig; of: angstig, onverschillig, kwaad

♦ Onze keuzes, ons denken en handelen
– rein en God welbehaaglijk; of
– onrein, onzuiver, leugenachtig

♦ De manier waarop we met elkaar omgaan 
– liefdevol, respectvol, zachtmoedig, vertrouwend; of 
– hard, egoïstisch, ongeduldig, wantrouwend

♦ Of we overwinning boeken in de strijd tegen 
verleidingen (zonde) 
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Het modernisme: ons denken bepaalt

♦ ,,je bent wat je denkt’’
♦ de mens kan zichzelf verbeteren (,,ik kan sef ’’) 

door ‘beter’ te denken
– pastoraat en prediking helpen door goede 

gedachten over te brengen (educatie helpt)
– o.m. Romeinen 12:2a wordt er bij gehaald:

,,… wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 
maar wordt hervormd door de vernieuwing 
van uw denken…’’

Is het gelukt?
het postmodernisme zegt: ,,nee!’’ (en terecht)
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Romeinen 12:2 in z’n context:
Paulus gaat na 11 hoofdstukken ‘uit z’n bol’

11:33 O diepte van rijkdom, van wijsheid en van 
kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn 
beschikkingen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen! 
34 Want: wie heeft de zin des Heren gekend? 
Of wie is Hem tot raadsman geweest? 
35 Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor 
hij vergoeding ontvangen moet? 
36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn 
alle dingen: 
Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid!
Amen. Romeinen 11:33-12:3 (1)
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Onze reactie op de rijkdom 
waarmee God ons begenadigt: 

12:1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op 
de barmhartigheden Gods, 

Romeinen 11:33-12:3 (2)

Overgave

dat gij uw lichamen 
stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig 
offer: dit is uw redelijke eredienst.
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De uitwerking 
van Gods rijkdom en onze overgave

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.
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 bedacht-
zaamheid, naar de mate van het geloof, dat God 
elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.

Romeinen 11:33-12:3 (3)
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Alleen échte verandering 
door de werking van God zelf in ons!

Ef.5:18, Rom.14:17, etc. beamen het

♦ 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 lief-
gehad en Zich voor mij heeft overgegeven. Gal.2:20

♦… de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, 
vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Gal.5:22
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wat het verschil maakt: 
op wie wij onze blik richten

♦ op onszelf; 
,,doe het zelf ’’

♦ weg van onszelf: 
op God; 
Zijn rijkdom, 
Zijn grootheid, 
Zijn wijsheid, 
Zijn blijdschap

of

of♦ leven vanuit 
onze armoede 
en tekort

♦ leven vanuit 
Gods rijkdom 
en genade

dat komt neer op:
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Onze aandacht richten op 
Jezus Zelf en Zijn voorbeeld

Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op 
Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, 
die, om de vreugde, welke voor Hem lag, 
het kruis op Zich genomen heeft, de 
schande niet achtende, en gezeten is ter 
rechterzijde van de troon Gods.
Vestigt uw aandacht dan op Hem, Die zulk 
een tegenspraak van de zondaren tegen Zich 
heeft verdragen, opdat gij niet door matheid 
van ziel verslapt.

Hebreeën 12:2-3
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De Aäronitische priester-zegen 
met de blijdschap van Gods aangezicht

♦ “De HERE zegene u en behoede u;
de HERE doe zijn aangezicht over u lichten 
en zij u genadig;
de HERE verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede.”

Numeri  6 : 22 – 27

De vorige keer:

17 februari 2007Rehoboth              Leeuwarden 11

Illustratie van Ton Smits, uit: 
Dr A.A.A. Terruwe, Geef mij je hand – over 

bevestiging, sleutel van menselijk geluk, 
De Tijdstroom, Lochem NL, 1972, p.28.

net zó, dus!

De Aäronitische priester-zegen 
met de blijdschap van Gods aangezicht

♦ de HERE doe Zijn aange-
zicht over u lichten

Numeri 6:25

♦ God kijkt in Jezus zó naar 
ons – Zijn ogen, Zijn gezicht 
zijn vol van herkenning én 
vol van liefde, blijdschap en 
genadevolle acceptatie

♦ Voor onszelf én voor elkaar 
– om elkaar mee te zegenen

De vorige keer:
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Illustratie van Ton Smits, uit: 
Dr A.A.A. Terruwe, Geef mij je hand – over 

bevestiging, sleutel van menselijk geluk, 
De Tijdstroom, Lochem NL, 1972, p.28.

De vreugde-zegen van Num.6:25
is wederzijds

Hetgeen waar wij God het Hetgeen waar wij God het 
meest mee kunnen verheumeest mee kunnen verheu--

gen,gen, is onze vreugde in is onze vreugde in 
Hem te putten en te belevenHem te putten en te beleven

dit houdt een erkenning in 
van Wie God is voor ons en 

van ons schepsel en kind-zijn
tegenover Hem
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Hizkia* als voorbeeld (1)   2 Kron.29-32

♦ Het land was totaal verloederd; geestelijk, moreel, etc.
– Vijanden dreigden het onder de voet te lopen

♦ Hizkia herkent de genade van God en bekeert zich
♦ Vanaf dag 1 is hij gericht op herstel van de verbon-

denheid met God en zoekt hij de blijdschap in God
(29:4,5)
– opening van de tempel, acht geven op wat God zegt 
– reiniging van priesters, Levieten en daarna heel het volk 

(29:24), gevolgd door verzoening en gehoorzaamheid (30:14)
– lofprijzing hersteld (29:25-28,31; 30:21-22; is wijs!); vreugde!

* Hizkia = Jahweh is (mijn) kracht
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Hizkia* als voorbeeld (2)   2 Kron.29-32

Het gevolg:
♦ God herstelt het land en zegent hen zeer rijkelijk 

(31:10)
– continu wederzijdse reactie God – mens 
– er komt ook eensgezindheid onder elkaar (30:4)
– mensen pakken hun geestelijke taken weer op (30:25-27)

* Hizkia = Jahweh is (mijn) kracht
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Wat is dus in de eerste plaats 
onze taak of verantwoordelijkheid?

♦ Hard tegen de zonde strijden?
♦ Goed ons best doen om heilig te leven?
♦ Heel ijverig proberen anders te denken?

stel, dat het lukt, wie krijgt dan de eer?

♦ Onze eerste verantwoordelijkheid is God werkelijk 
God te laten zijn in al Zijn glorie en wijsheid!

♦ Hem alle eer geven en in Hem en in Zijn genade 
onze vreugde zoeken en dáár vanuit leven

dán zal God ook de eer krijgen!

17 februari 2007Rehoboth              Leeuwarden 16

De rol en taak van pastoraat, 
prediking en gemeenschap

♦ Aan het begin zei ik in het kader v.h. modernisme:
– pastoraat en prediking helpen door goede 

gedachten over te brengen (educatie helpt)
♦ Als dit niet de belangrijkste taak van pastoraat en 

prediking is, wat dan wél?

de belangrijkste rol van pastoraat, prediking 
en in feite elk contact tussen christenen is: 

elkaar te bemoedigen om naar God te kijken, 
Hem te eren, ons aan Hem over te geven en 
samen uit Zijn vreugde en wijsheid te putten
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God dankbaar in alles betrekken

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, 
zodat gij in alle wijsheid elkander leert en 
bemoedigt en met psalmen, lofzangen en 
geestelijke liederen zingende, Gode dank 
brengt in uw harten.
En al wat gij doet met woord of werk, 
doet het alles in de naam des Heren Jezus, 
God, de Vader, dankende door Hem!

Colossenzen 3:16-17


