HEILIGING
Heiliging - Bijbelse Betekenis
Heiliging is een Bijbels doctrine dat in de Christelijke leerstellingen behoorlijk wordt benadrukt. En
toch, ondanks het belang er van, wordt dit vaak als een religieus idee gezien dat te moeilijk is om
te begrijpen. Hoewel heiliging in eerste instantie een vreemd concept lijkt, is dit één van de
grootste dingen die voor iedereen die in Jezus Christus gelooft plaats heeft gevonden en nog
steeds plaatsvindt. Hier zullen we de primaire bijbelse doctrine van heiliging onderzoeken en de
sleutelrol die deze in Christelijke spirituele groei speelt bespreken.
'Heiliging' stamt af van het woord 'heiligen'. Heiligen vindt zijn oorsprong in het Griekse woord
hagiazo, wat "scheiden" of "uitkiezen" betekent. In de Bijbel houdt heiliging in het algemeen
verband met een soevereine daad van God waarin Hij een persoon, plaats of ding "uitkiest" zodat
Zijn doelen bereikt kunnen worden. In het boek Exodus heiligt God een plaats voor aanbidding.
"Daar zal ik de Israëlieten ontmoeten en die plaats zal door mijn aanwezigheid worden geheiligd",
zegt Exodus 29:43. Zoals we zien in Genesis 2:3, waarin de zevende dag wordt "uitgekozen" als
een heilige rustdag, kan zelfs een dag geheiligd worden. "God zegende de zevende dag en
verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk."
Op eenzelfde manier wordt een mens geheiligd wanneer hij of zij door God wordt uitgekozen voor
een specifiek goddelijk doel. Precies op het moment waarop we in Christus gered worden,
worden we ook onmiddelijk geheiligd en beginnen we het proces waarin we in overeenstemming
raken met het evenbeeld van Christus. Als God's kinderen worden we vanaf dat moment
"uitgekozen" om Zijn goddelijke doelen voor de eeuwigheid uit te voeren. Hebreeën 10:14 zegt:
"Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot
volmaaktheid gebracht." Ben jij voor God uitgekozen?
Heiliging - Verschillend van Verlossing
Het is belangrijk om het verschil te maken tussen rechtvaardiging en heiliging. Rechtvaardiging is
een ander woord voor verlossing. Jezus gaf Zijn leven aan het kruis als een offergave voor onze
zonden. Zijn bloed wast ons schoon van onze zonden en bevrijdt ons van een eeuwigheid van
lijden en vervloeking. Gelovigen zijn gered vanwege wat Christus reeds gedaan heeft. We
kunnen niets doen om verlossing te verdienen, het is een geschenk dat aan elk kind van God
wordt gegeven, ongeacht zijn of haar ras, leeftijd, volwassenheid of deugdelijkheid. Heiliging
vindt plaats als een gevolg van verlossing. Op het moment van bekering treedt de Heilige
Geest ons leven binnen. We worden niet langer gegijzeld door de dood, maar het staat ons vrij
om het leven te leiden dat God voor ons verlangt. We zijn op deze manier geheiligd,
eenvoudigweg door onze positie als verloren zielen die door genade zijn gered.
Heiliging - Een Doorgaand Proces
Heiliging stopt niet bij de verlossing, maar is in plaats daarvan een progressief proces dat in een
Christelijk leven doorgaat. In tegenstelling tot de dingen en plaatsen die door God in de Bijbel zijn
geheiligd, hebben mensen het vermogen om te zondigen. Ook al zijn we als God's kinderen
"uitgekozen", toch blijven we ons op manieren gedragen die hiermee strijdig zijn. Als Christenen
realiseren we ons, al kort nadat we zijn gered, dat er een nieuwe innerlijke strijd in onszelf wordt
gestreden - een strijd tussen onze oude, door zonden geleide aard en de nieuwe, door de Geest
geleide aard. Paulus beschrijft deze innerlijke worsteling het best in het boek Galaten, en wel in
Galaten 5:17: "Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in
strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt."
Net als in het geval van Paulus, is het verlangen van ons hart om God tevreden te stellen en Hem
te gehoorzamen, maar ons vlees is zwak en dat maakt het moeilijk om zonden te weerstaan. En
toch is het in onze doorgaande worsteling met zonde en gehoorzaamheid aan God waar heiliging
te werk gaat.
Maar hoe gaat heiliging dan eigenlijk te werk? Wat betekent het praktisch om "uitgekozen" te
zijn? Heiliging kan het best beschreven worden als een inwaarts spiritueel proces waarmee God
door middel van de Heilige Geest heiligheid en een verandering in het leven van een Christen

teweeg brengt. De gevolgen van het leven in een gevallen wereld hebben iedereen op een
andere manier schade berokkend. We hebben allemaal te maken met andere problemen, met
worstelingen met zonde, en in verschillende mate met pijn uit het verleden, en deze belemmeren
ons vermogen om het leven te leiden dat God voor ons verlangt. Zodra we Jezus Christus in
onze levens accepteren, treedt de Heilige Geest ons leven binnen om een transformatie-proces
te beginnen (progressieve heiliging). Hij overtuigt ons van die aspecten in ons leven die
veranderd moeten worden, en helpt ons zo om in heiligheid te groeien. We beginnen de wereld,
mensen en persoonlijke moeilijkheden vanuit een meer bijbels perspectief te bekijken. Onze
keuzes beginnen gemotiveerd te worden door liefde en waarheid en niet zelfzuchtigheid. We
kunnen ons vertrouwen bijvoorbeeld onterecht in schoonheid, rijkdom en materialisme gesteld
hebben, maar God kan moeilijke omstandigheden uitvaardigen die ons bevrijden van deze
valkuilen die onze groei belemmeren. Het transformatie-proces kan pijnlijk zijn, maar het is altijd
gemotiveerd door God's liefde voor ons. Bovendien belooft God in Zijn woord dat hij ons niet
meer zal opleggen dan we aankunnen (1 Korintiërs 10:13).
Dit is het werkende proces van heiliging in het leven van elke gelovige. Hoewel dit proces voor
elk individu persoonlijk is, is het einddoel om zonde te voorkomen en om spirituele groei te
produceren. Let wel dat heiliging niets te maken heeft met leven in zondeloze perfectie. We
zullen in dit leven nooit zondeloos zijn. Sterker nog, de Bijbel waarschuwt ons in 1 Johannes 1:8
tegen zulke valse leerstellingen: "Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we
onszelf en is de waarheid niet in ons".
Heiliging gaat niet over pogingen om zondeloos te zijn om zo de gunst van God te verdienen.
Heiliging is veeleer voor ons eigen goed. God gebiedt ons om heiliging na te streven zodat we
daardoor gezegend kunnen zijn.

Aanbidding - Geest en Waarheid
Ware aanbidding is aanbidding met God als centrum. Mensen raken vaak verwikkeld in vragen
als waar ze zouden moeten aanbidden, wat voor muziek ze in hun aanbidding zouden moeten
zingen, en hoe hun aanbidding er voor andere mensen uit ziet. Als op deze dingen wordt
scherpgesteld dan wordt het doel volledig gemist. Jezus vertelt ons dat ware aanbidders God in
geest en in waarheid zullen aanbidden (Johannes 4:24). Dit betekent dat we vanuit een puur hart
aanbidden!
Aanbidding - Het Hart van de Zaak
Aanbidding kan bestaan uit gebed, het lezen van God's Woord met een open hart, zingen, het
deelnemen in communie, en het dienen van anderen. Het is niet beperkt tot één bepaalde
handeling, maar wordt correct uitgevoerd wanneer het hart en de houding van de persoon zich op
de juiste plek bevinden.
Aanbidding en verheerlijking zijn voor God alleen gereserveerd. Alleen Hij is dit waardig; maar
geen enkele van Zijn dienaren (Openbaring 19:10). We horen geen heiligen te aanbidden, of
profeten, beelden, idolen, engelen of welke andere valse goden dan ook. We zouden niet moeten
aanbidden in de verwachting hiervoor iets terug te krijgen, zoals een miraculeuze genezing.
Aanbidding wordt voor God gedaan, en alleen voor God's plezier! Aanbidding kan bestaan uit het
in het openbaar prijzen van God (Psalm 22:22, 35:18), in het verband van een congregatie, waar
we door middel van muziek en prijzen onze bewondering en dankbaarheid aan Hem en wat Hij
voor ons heeft gedaan kunnen verkondigen. Ware aanbidding wordt innerlijk gevoeld, en komt
vervolgens door middel van onze acties naar buiten. Het klakkeloos uitvoeren van onze
verplichtingen, "going through the motions" zoals dat zo mooi in het Engels wordt uitgedrukt, is
onbehaaglijk voor God, en dit is dan ook volledig tevergeefs. Hij is in staat om door alle
hypocrisie heen te kijken en Hij haat harteloze aanbidding (Amos 5:21-24). Een krachtig
voorbeeld hiervan is het verhaal over Kaïn en Abel, de eerste zonen van Adam en Eva. Zij
brachten allebei geschenken als offergaven naar de Heer, maar Hij was alleen tevreden over dat
van Abel. Kaïn bracht zijn geschenk omdat hij zich daartoe verplicht voelde. Abel bracht door
oprecht geloof en bewondering voor God de beste lammeren uit zijn kudde.

Aanbidding - Het Hart van David
Wat aanbidding betreft was Koning David voor ons allemaal een fenomenaal voorbeeld. Hij had
een puur en dankbaar hart tegenover God en hij aanbad Hem met heel zijn wezen. Veel van de
Psalmen weerspiegelen David's hartstochtelijke hart voor aanbidding. "Het is goed de HEER te
loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht
van uw trouw" (Psalm 92:2-3). "Ik roep: ‘Geloofd zij de HEER...’" (Psalm 18:3a). "Groot is de
HEER, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden" (Psalm 145:3). David was een
man naar God's eigen hart, omdat hij God daadwerkelijk in zijn hart verheerlijkte!
Aanbidding - Verheerlijk en Prijs God!
Ware aanbidding kan niet beperkt worden tot het zingen in de kerk of het openlijk prijzen (hoewel
beide dingen goed zijn en de Bijbel ons vertelt dat we deze zouden moeten doen), maar is de
oprechte erkenning van God in ons hart en van al Zijn macht en glorie in de dingen die we doen.
Om God oprecht te aanbidden moeten we Hem kennen en kunnen we niet onwetend zijn over
Zijn goede en glorieuze aard (Handelingen 17:23). In een notedop: aanbidding is het
verheerlijken en prijzen van God; het uiten van onze loyaliteit en bewondering voor onze
Hemelse Vader!

Het geheim is de lofprijzing
Door Mevr. Pat White, Australië
Wanneer wij in de aanwezigheid van God komen dankbetoon en lofprijzing en dus is mijn
boodschap voor vandaag... "het geheim is de lofprijzing"
Wilt u meer kracht ontvangen in uw gebedsleven? Wilt u weten hoe u toegang kunt krijgen tot
Gods wonderbaarlijker kracht? Heeft u een wonder nodig in uw geestelijk even? Ik wil graag
suggereren dat het antwoord LOFPRIJZING is en de vers die ik voor u heb deze ochtend, is
Psalm 107,8 Het thema van deze vers wordt 4 keer herhaald binnen dit hoofdstuk. Het is
daarom duidelijk dat David wil dat wij appreciëren dat Lofprijzing levens veranderde kracht
geeft. Als wij een geest van lofprijzing ontwikkelen in onze levens - zal het ons leven
veranderen in een van blijdschap.
In de NBG staat er "Dat zij de Here loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen aan de
mensenkinderen." Als alleen meer mensen God zouden losprijzen. Waarom, wat kan lofprijzing
voor ons betekenen? Het kan onze omstandigheden veranderen in een leven van lofprijzing en
glorie. Alleen wanner dingen slecht gaan zeggen wij, ‘waarom God, waarom ik? In deze
ervaringen, laat God dingen toe om ons te helpen leren Hem meer te vertrouwen. De Heer
heeft nog steeds alles onder controle en Hij wil dat wij dagelijks groeien in onze wandel met
Hem.
We kunnen zelfs God aanbidden als wij nare dingen meemaken, het zal onze wandel met Hem
veranderen. Leren om God te aanbidden in elke situatie leert ons om God kracht e ervaren in
een manier dat we nooit zouden kunnen - als wij Hem niet zouden aanbidden. Als wij willen
vliegen met vleugelen als dat van een arend, dan dienen wij de tijdens de stormen van ons
leven, ons niet neerslachtig laten maken. Velen van ons prijzen God voor Zijn zegeningen, net
zoals, "Prijs God, ik heb een bonus gekregen deze week."of "God heeft mij gebed echt
beantwoord vandaag..."en zo praten wij over God zegeningen die hij ons heeft gebracht voor
de goede dingen, maar al de slechte dagen komen in onze levens, dan lijkt het ineens moeilijk
om te aanbidden.
God prijzen wanneer het minder gaat in onze levens helpt ons te bevrijden van de pijn en
verdriet. Het betekent niet dat wij geen pijn zullen ervaren, maar het bevrijd ons van de
ketenen van die pijn. De duivel zou kiezen om ons vast te binden in die pijn, maar als wij leren
om onze harten uit te storten aan de Heer in momenten dat wij het moeilijk hebben, dan
zullen wij ons bevrijd en veilig voelen. Hoe goed is onze God voor ons! We lezen in Jesaja
61:10, "Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God"

We hebben alle een lied van lofprijzing nodig in ons leven. Jesaja 61:1-3 staat, "De Geest de
Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft: hij heeft mij gezonden om een blijde
boodschap te brengen aan ootmoedige om te verbinden gebrokenen van hart, om voor
gevangen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen
een jaar van welbehagen des Heren en een dag der wraken van God om alle treurenden te
troosten, om over de treurende van Sion te beschikken, dat en hun geve hoofdsieraad in plaats
van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En
men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een plating des Heren, tot zijn
verheerlijking..."god wil dat wij een vreugdevol volk zijn, vreugde vol in onze levens, onze
familie, onze kerk en in de maatschappij.
Weet u dat God een prioriteit stelt in lofprijzing? We kunnen dit vinden in Psalm 67: 5-6: "Dat
de natiën zich verheugen en jubelen, omdat Gij de volken in rechtmatigheid richt, en de natiën
op de aarde leidt. Dat de volken U loven, o God, dat de volken altegader U loven." Wij zijn hier
om "God eerst te loven:; in geloof kunnen wij Hem prijzen voor wat wij nog niet kunnen zien.
Dus de boer die een zaad plant, prijst God oor de toekomstige oost, erin vertrouwende dat Hij
het overvloedig gaat zegenen. Net als de timmerman die God prijst voor hetgeen hij aan het
maken is - wordt namelijk een perfect product. Of de leraar die God prijst voor het werk wat
hij of zij doet in het leven van de kinderen die zij voor moeten zorgen.
Wij kunnen God prijzen voor alles waar we bij betrokken zijn, om hetgeen wat wij doen - het
neemt de focus van onszelf en anderen en plaats het in de wonderbaarlijke Heer alleen - Hij is
de degene die al onze problemen oplost. Soms ervaren wij een probleem en zeggen wij; Öh,
Heer help mij alstublieft" Ik zal nooit vergeten dat ik dit gebed dikwijls bad. En elke keer
fluisterde God de oplossing in me. Het was niet waar ik naar op zoek was, maar het was de weg
die ik nodig heb voor succes.
Het zou beter zijn dat wij in onze uitdagingen zeggen, "Heer ik wil U prijzen voor dit probleem,
omdat het mijn gedachten aan het werk zet. Alstublieft Ik vraag u dat u mij uit dit probleem
wil helpen, en als hij mij niet help - iemand vinden die mij helpt op te kunnen zien wat de
beste oplossing is."dit zal ons helpen om meer te focussen op God en minder op onszelf.
Wanneer wij dit doen, dan zullen wij gelukkiger mensen worden in ons leven. Zelfs de meeste
kleine zaken zullen ons niet verontrusten, waarom? Omdat onze focus op Jezus gericht is.
Prijzen bevrijd ons om te dienen met kracht!
Koning Jehosaphat hoorde dat drie vijanden zich verenigd hadden om hem aan te vallen. Nu
waren zij op de vlakten, nabij de Rode Zee - op weg richt Jeruzalem. Hij viel op zijn gezien
voor de Heer in de tempel , en zei tegen de Heer, we hebben niet de middelen niet om te
vechten tegen deze vijanden, maar u heeft, en onze ogen zijn op u gericht, mijn God. Wanneer
hij in gebed aan het knielen was, sprak de Heer door een van zijn priester en gaf hem een
boodschap, "Wees niet bevreesd, want de strijd is niet de uwe, maar van de Heer der
Heerscharen. En wanneer zij hun legers verzamelde, vertelde de priester tegen hen dat ze God
moesten aanbidden. Alle Levieten werden gevraagd om te marcheren voor het Irrealistisch
leger.
Dit is een vreemd strijdplan, om de Levieten vooraan de strijdtroepen te plaatsen? Ze
begonnen zo "luid te roepen" en ze begonnen te zingen en de Heer te prijzen terwijl ze uit
Jeruzalem marcheerden en door de smalle weg door het vallei waar de vijanden waren.
Terwijl zij God prijsden, stuurde de Heer afleiding tegen de vijandelijke troepen en zij
begonnen elkaar te vermoorden en zo werd de overwinning behaald. Als gevolg hiervan
realiseerden dat God had gehandeld namens Israël en dat zij de Israëlieten met rust moesten
laten. Ziet u het was Lofprijzing dat het gedaan had. wanneer de mensen God begonnen lof te
prijzen met luider stem, handelde God. Wonderbaarlijke lofprijzing geeft ons een duidelijke
beeld van onze dierbare God.

Als wij leren de prijzen, van worden wij meer als Jezus inde manier hoe wij leven. Lofprijzing
is ook de sleutel om kracht te ontdekken in het gebed - zelfs overwinning over zonde!
Lofprijzing verheft onze geest en bevrijd ons van bondage. Lofprijzing helpt ons om de vijand
te wederstaan; het geeft ons kracht om de strijd van morgen om te gaan - maakt niet uit wat
de uitdaging zal zijn.
In het prijzen van God - vinden wij de krachten om een Christelijke leven te leven Hoe dicht bij
Jezus wilt u komen/ Als wij leren om Hem te rijzen, brengt het ons zelfs dichter bij Hem. Ik wil
zo dicht bij Jezus komen zodat er uiteindelijk niets is tussen Hem en mij, is dit ook uw wens.
In Hebreeuwen 13:15 schreef Paulus dat, "Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een offer
brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden." Terwijl lofprijzing soms een
offer is - verteld de vers ons dat als wij gewillig God prijzen zelfs in onze slechte
omstandigheden, dan zal hij onze wonden en littekens veranderen in sterren!
Ik hoe van dat uitspraak. Zie wij hebben allemaal littekens. We hebben allemaal strijd in onze
levens - maar Jezus zegt, "Kom tot mij, laat mij alles hebben, werp al je zorgen op Hem. Hij
zal ons helpen en ons kracht schenken."Op deze manier, als wij God de glorie geven en wij
Hem prijzen voor Zijn goedheid.
De eerste engel boodschap van Openbaring 14 zegt, "Vreest God en geef Hem eer."Deze eer,
deze glorie komt van degene die Hem daarvoor Hem Prijzen! Waarom, omdat zij gevuld zijn
met de aanwezigheid en kracht van de Heilige Geest. Deze ervaring heeft hun ervaring
verander van het gewone alledaagse leven en men komt op een nieuw hoger niveau en nu
kunnen ze God de glorie geven. Dit is het leven van lofprijzing, waartoe God ons oproept
vandaag.
U weet dat lofprijzing een keuze is - het is ook een manier van leven. We kunnen blijven,
morren, murmelen, klagen, kwaad zijn, zoals wij weleens doen, of we kunnen kiezen om
dankbaar te zijntegen God en Hem prijzen dat Hij in het proces is om ons te leren om te
groeien i genade. Hij laat beproevingen toe in onze levens. Het doel van de beproevingen is om
ons betere mensen te maken, meer genadevolle mensen! Ik weet dat ik dan ook nodig heb.
Ellen White schreef eens, "de ziel mag dichter tot de Hemel naderen om de vleugelen van
lofprijzing en samen zijn met de Hemelse gastheer,"Is dat niet mooi? Een andere mooie
gedachtegang komt van het boek "that i may know Him", het zegt dat "wanneer onze harten
zijn verenigd om onze maker te prijzen - niet alleen in psalmen en lofliederen en geestelijke
liederen maar ook in onze levens, dan zullen wij in gemeenschap leven met de Hemel. In zulke
een ervaring van een karakter van dankbaarheid die gevonden zal worden in het hart - in het
gezin en onze levens. De laat zien wat ware aanbidding is - en God zoekt naar degen die Hem
voortdurend willen prijzen, niet uitmakend wat hun situatie mocht zijn.
Onze kerk zouden meer gevuld moeten zijn met hoopvolle mensen, vreugde volle en prijzende
mensen. E ware geest van lofprijzing maat ons aantrekkelijk naar andere toe. Laten wij kijk
naar de mensen kijken in het boek van Handelen. In hoofdstuk 2:36-47 lezen wij dat ze
"Voorduren in de tempel waren, God prijzende, wat wat gebeurde er daar? De Heer voeg aan
de kerk dagelijks diegene die gered waren."As wij prijzend menen worden, ware groep
aanbidders, zullen andere toe getrokken worden aan Jezus die wij liefhebbend. Zij willen
weten wie Jezus is en zij willen weten hoe ze lid kunnen van deze congregatie. Recentelijk
hoorde ik van een Adventkerk in Australië. De mensen liepen langs op het voetpad en ze
voelden de warmte van Gods liefhebbende aanwezigheid dat ze gewoon van de straat de kerk
in kwamen om te aanbidden!
De boodschap in de geschriften is duidelijk, dat wij , ja elk van ons - zij uitverkoren om Hem te
prijzen die ons uit de duisternis heeft geroepen in Zijn wonderbaarlijk licht. Als uw echt
mensen wilt worden met meer geestelijke kracht in uw leven, dan onthoud het volgende. Het
geheim is de lofprijzing. Lofprijzing heeft mij geholpen om niet alleen alle dingen te

doorstaan, maar het gaf mij ook ware Rust, vrede en het gevoel van God aanwezigheid em de
gave om te spreken over mijn God.
Levend Offer - Een Bijbelse Waarheid
Als Christenen worden we opgeroepen om onszelf als een "levend offer" aan God te geven. De
Apostel Paulus helpt ons in zijn brief aan de gelovigen in Rome om deze waarheid te begrijpen:
Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend,
heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 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. (Romeinen
12:1-2)
Levend Offer - Het Oude Zelf Laten Sterven
Nou, hoe presenteren we onszelf dan werkelijk aan God als een levend offer? In een notedop: we
moeten ons oude zelf laten sterven. Dit concept wordt in het volgende anonieme gedicht prachtig
uitgedrukt...
Wanneer je vergeten, verwaarloosd, of met opzet genegeerd wordt, en je voelt geen stekende
pijn door deze onachtzaamheid, maar je hart is gelukkig omdat je waardig gevonden wordt om
voor Christus te lijden;
Dat is je oude zelf laten sterven.
Wanneer er kwaad wordt gesproken over je goede daden, wanneer je wensen worden doorkruist,
je advies neergelegd, je mening belachelijk gemaakt, en je weigert om woede in je hart te laten
opkomen of om jezelf te verdedigen, maar dit allemaal geduldig in liefdevolle stilte over je heen
laat komen;
Dat is je oude zelf laten sterven.
Wanneer je liefdevol en geduldig elke wanorde, elke onregelmatigheid, elke irritatie weet te
verdragen; wanneer je oog in oog kan staan met verkwisting, dwaasheid, extravagantie, spirituele
ongevoeligheid, en dit kan verdragen zoals Jezus deed;
Dat is je oude zelf laten sterven.
Wanneer je tevreden bent met elk voedsel, elke offergave, elke kledij, elk klimaat, elke
samenleving, elke eenzaamheid, elke onderbreking door de wil van God;
Dat is je oude zelf laten sterven.
Wanneer je er niets om geeft om in gesprek naar jezelf te verwijzen of om je eigen goede daden
vast te leggen of om te snakken naar schouderklopjes, wanneer je er oprecht van houdt om
onbekend te zijn;
Dat is je oude zelf laten sterven.
Wanneer je kan toezien hoe je naaste gedijt en in al zijn behoeften is voorzien, en in je geest
eerlijk blij voor hem kan zijn zonder jaloezie te voelen, zonder God te betwijfelen, terwijl je eigen
behoeften veel groter zijn en je je in wanhopige omstandigheden bevindt;
Dat is je oude zelf laten sterven.
Wanneer je in staat bent om gecorrigeerd en berispt te worden door iemand met minder aanzien
dan jezelf en je jezelf nederig kan onderwerpen, zowel innerlijk als uiterlijk, en ontdekt dat er
geen rebellie of rancune in je hart opkomt;
Dat is je oude zelf laten sterven.
Vrucht Van De Geest - Zichtbare Groei in Jezus Christus
"Vrucht van de Geest" is een bijbelse term die de negen zichtbare eigenschappen van een waar
Christelijk leven samenvat. Als we de Nieuwe Bijbel Vertaling gebruiken van Galaten 5:22-23,
dan zijn deze eigenschappen: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. We leren uit de Schriftteksten dat deze niet
individuele "vruchten" zijn waaruit we vrijuit kunnen kiezen. In plaats daarvan is de vrucht van de
Geest een negenvoudige "vrucht" die iedereen karakteriseert die oprecht door de Heilige Geest
wordt geleid. Tezamen zijn deze vruchten wat door alle Christenen in hun nieuwe levens met
Jezus Christus zou moeten worden voortgebracht.

Vrucht Van De Geest - De Negen Bijbelse Eigenschappen
De vrucht van de Geest is een fysieke manifestatie van een Christelijk getransformeerd leven.
Om volwassen te kunnen worden als gelovigen, zouden we de eigenschappen van de
negenvoudige vrucht moeten bestuderen en begrijpen:
Liefde - "Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde.
Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem" (1 Johannes 4:16). Door Jezus Christus is
ons grootste doel om alle dingen liefdevol te doen. "De liefde is geduldig en vol goedheid. De
liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet
zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over
het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt
ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan" (1 Korintiërs 13:4-8).
Vreugde - "...de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht" (Nehemia 8:10). "Laten we daarbij
de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de
vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het
kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God" (Hebreeën 12:2).
Vrede - "Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede
met God, door onze Heer Jezus Christus" (Romeinen 5:1). "Moge God, die ons hoop geeft, u in
het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door
de kracht van de heilige Geest" (Romeinen 15:13).
Geduld (lankmoedigheid) - We hebben "door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles
vol te houden en alles te verdragen" (Kolossenzen 1:11). "Wees steeds bescheiden, zachtmoedig
en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde" (Efeziërs 4:2).
Vriendelijkheid (welwillendheid) - We zouden moeten leven "door oprechtheid en kennis, door
geduld en vriendelijkheid, door de gaven van de heilige Geest en ongeveinsde liefde, door de
verkondiging van de waarheid en de kracht van God. We vallen aan en verdedigen ons met de
wapens van de gerechtigheid" (2 Korintiërs 6:6-7).
Goedheid - "Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden en
gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw
liefde is" (1 Tessalonicenzen 1:2). "Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid"
(Efeziërs 5:9).
Geloof (getrouwheid) - "HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want
wonderbaarlijk zijn uw daden, u hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar
uitgevoerd" (Jesaja 25:1). "Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte
schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u
geworteld en gegrondvest blijft in de liefde" (Efeziërs 3:16-17).
Zachtmoedigheid - "Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft
begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad
brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid" (Galaten 6:1). "Wees steeds
bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde" (Efeziërs 4:2).
Zelfbeheersing (matigheid) - "Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met
deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw
zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw
broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen" (2 Petrus
1:5-7).
Vrucht Van De Geest - Een Godsdienstige Oefening voor Alle Christenen
De vrucht van de Geest is een prachtige studie voor Christenen op elk niveau van spirituele
volwassenheid. We hopen dat deze website een uitdagende gedachten-oefening en een
springplank voor verdere groei biedt.

