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INLEIDING

áeó≤ªdG

Lof aan de Heer der heren die de waarheid doet neerdalen. Door het
Boek is er licht en leiding voor de verstandigen. Deze beknopte handleiding is voor onze geliefde broeders, die leiding zoeken op de zelfde
weg. Hierin vindt u het bewijs van en de gids tot redding van de mens
zoals die in het Oude en Nieuwe Testament is geopenbaard, voor hen
die zich uitstrekken naar de Almachtige Heer, opdat Hij hen de ogen en
het geweten opent om aan hen de belangrijkste waarheden te openbaren die de Schepper toont om de zondige mens te verlossen van de pijnen van de hel. Aan Hem die geeft boven vragen en die in majesteit
onze verwachting overtreft, Hem die genoegzaam is voor ons en een
geweldige Helper, aan HEM zij de lof, altijd en overal.

ádÉ°SQ √ò¡a ,ó©Hh .ÜÉÑdC’G »dhC’ iógh GQƒf ÜÉàµdÉH ≥ëdG ∫õæe ÜÉHQC’G Üôd GóªM
É¡«ah π«Ñ°ùdG AGƒ°S ≈dEG ájGó¡dG ¿hó°ûæj øjòdG ø«HƒÑëªdG ÉæfGƒNE’ É¡jó¡f Iõ«Lh
≈dEG ø«∏°Sƒàe π«éfE’Gh IGQƒàdG »a áæ∏©ªdG ¢UÓîdG iô°ûH ≈dEG π«dódGh ¿ÉgôÑdG
É¡ÑJQ »àdG ≥FÉ≤ëdG ºgCG º¡d ∞°ûµæàd ô«ª°†dGh ø«©dG º¡d íàØj ¿r GC ôjó≤dG ≈dƒªdG
∫ƒeCÉe πLCGh ∫ƒÄ°ùe ΩôcC’ ¬fEG .º«ëédG äÉHGòY øe º«KC’G ¿É°ùfE’G ¢UÓîd ≥dÉîdG
.ø«Mh ∫ÉM πc »a óªëdG ¬d ø«©ªdG º©fh ÉæÑ°ùM ƒgh
...ø«eBG

Amen..
deze boodschap is bestemd voor
allen die de rechte weg zoeken.

Het studieprogramma bestaat uit de volgende boekjes:
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●

ÉÉN GOD, ÉÉN WEG.

●

WAT LEERT DE BIJBEL?

●

LEVEN ALS CHRISTEN

●

GROEIEN IN GELOOF.

IGó¡e ádÉ°SQ
º«≤à°ùªdG •Gô°üdG ¿hó°ûæj øjò∏dG ™«ªéd

:á«dÉàdG ÖàµdG øe á°SGQódG êÉ¡æe ∞dCÉàj
óMGh ≥jôW - óMGh ¬dEG ●
?¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ¬ª∏©j Ée ●
á«ë«°ùŸG IÉ«◊G ●
¿ÉÁE’G ‘ ƒªædG ●
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Deze serie is samengesteld uit 50 bijbelstudies die verdeeld zijn over
vier boekjes. Ze gaan over uiterst belangrijke onderwerpen van het
geestelijk leven van de mens. De Bijbel en vele Bijbelgedeelten zijn vertaald naar meer dan 1800 talen (rond het jaar 2000 n. Chr.) en nog steeds
wordt deze vertaald naar vele andere talen.
GOD heeft dit Boek gedurende alle eeuwen beschermd tegen alle mogelijke vervalsing opdat de volken het zouden kunnen lezen en begrijpen
in hun eigen taal. De Bijbel bestaat uit twee delen: het Oude Testament
(=Verbond) en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament maakt ons
de geschiedenissen van de profeten bekend vanaf Adam, Abraham,
Mozes, David en .... tot de komst van Jezus Christus naar de aarde. Het
Nieuwe Testament geeft ons een beeld van het leven van Christus en
geeft een ons een beschrijving van zijn geboorte, jeugd, zijn leerlingen
en wonderen, zijn onderwijs in die tijd te midden van zijn volk, alsmede van zijn vreselijk lijden en van zijn dood, opstanding en hemelvaart.
Hierbij sprak hij ook tot ons over zijn Tweede Komst (Wederkomst).
Het merkwaardige is dat als we de profeten bestuderen, dat we dan
ontdekken dat zij in profetieën spraken over de Here Jezus Christus ook
al begrepen ze de volle betekenis ervan niet. De Bijbel is dan ook een
samenhangend geheel en het is het enige Boek van GOD.
In deze lessen zullen we verwijzen naar het onderwijs van de Bijbel, b.v.
als we schrijven 1 Petrus 4:5 of Hosea 1:3. Deze namen verwijzen naar
gedeelten uit de Bijbel. Bij voorbeeld 1 Johannes, 2 Johannes en 3
Johannes zijn alle drie brieven van Johannes in de Bijbel. Het getal dat
achter de naam staat, verwijst naar het hoofdstuk en de getallen achter
de dubbele punt verwijzen naar de verzen waar het over gaat.
Misschien hebt u een uitgave van de Bijbel, lees dan de inhoudsopgave
van het Oude en Nieuwe Testament zodat u de tekst kunt vinden waar
het over gaat. Als u geen Bijbel heeft, vraag deze dan bij ons aan, dan
zullen wij deze aan u toezenden in uw eigen taal.
Het cursusboek dat wij u sturen bevat behalve de lessen ook een schriftelijke toets. Als u wilt, kunt u hierop uw antwoorden invullen en het
dan aan ons toesturen ter correctie. Daarna sturen wij u deze correcties
plus een volgend cursusboek.
In de Bijbel staat: “Wie tot GOD komt, moet geloven dat Hij bestaat en
een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken”.
Tenslotte: als u misschien denkt dat de lessen (te) moeilijk voor u zijn,
dan stellen wij u de vraag of u GOD zoekt? HIJ wil u helpen. Roep Hem
aan en Hij zal u zegenen!
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Öàc á©HQCG ≈∏Y áª°ù≤e ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG øe É°SQO 50 ≈∏Y á∏°ù∏°ùdG √òg πªà°ûJ
¬æe AGõLCG hCG ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG ¿q GE .¿É°ùfE’G IÉ«M »a GóL áeÉg á«MhQ ™«°VGƒªH ¢üàîJ
.áØ∏àîe äÉ¨d IóY ≈dEG ºLôàj ∫GR Éeh á¨d 1800 ≈dEG ºLôàe
Üƒ©°ûdG øµªàJ »µd áæeRC’Gh Qƒ°ü©dG ôÑY ∞jôëJ πc øe ÜÉàµdG Gòg ¬∏dG ßØM ó≤d
ó¡©dG Éªg ,ø«FõL øY IQÉÑY ¢Só≤ªdG ÜÉàµdÉa .á«∏°UC’G º¡à¨d »a ¬ª¡ah ¬JAGôb øe
,ΩOBG øe AÉ«ÑfC’G ¢ü°üb øY º∏µàj ºjó≤dG ó¡©dG ¿q GC óéf .ójóédG ó¡©dGh ºjó≤dG
,ójóédG ó¡©dG ÉeCG .¢VQC’G ≈dEG í«°ùªdG ´ƒ°ùj A»ée ≈àM . . . OhGO ,≈°Sƒe ,º«gGôHEG
¬JGõé©eh √ò«eÓJh ¬àdƒØWh √OÓ«e Éæd ∞°üj å«M í«°ùªdG IÉ«ëd á«M IQƒ°U ƒ¡a
AÉª°ùdG ≈dEG √Oƒ©°Uh ¬àeÉ«bh ¬Jƒeh º«dC’G ¬HGòY ∂dòc .¬Ñ©°T §°Sh √ô°üY »a ¬ª«dÉ©Jh
.»fÉãdG ¬Ä«ée øY ∂dòc Éæd Éæ∏©e
º¡fCG ìƒ°Vh πµH ∞°ûàµf ,≈eGó≤dG AÉ«ÑfC’G ¬dÉb Éª«a πeCÉàf ÉeóæY ¬fCG Öjô¨dG øªa
.»≤«≤ëdG ÉgGõ¨e º¡ª¡a hCG º¡«Yh ¿hO øe í«°ùªdG ó«°ùdG äGƒÑf øY Gƒª∏µJh GhQÉ°TCG
.ó«MƒdG ¬∏dG ÜÉàc ƒgh ≥HÉ£àe ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG GPEG
»a Üƒàµe ¬fCG ∫ƒ≤f ÉeóæY Óãªa , ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG º«dÉ©J ≈dEG ô«°ûf ¢ShQódG √òg »a
,¢Só≤ªdG ÜÉàµdG øe ™WÉ≤e ≈∏Y ∫óJ AÉª°SC’G √ò¡a .3:1 ™°Tƒg hCG 5:4 ¢Sô£H 1
Óãe .¬`d á©HÉJ áØ∏àîe ¢Uƒ```°üf óLƒJ ¬fCG »æ©«a , º°S’G πÑb óLƒj …òdG ºbôdG ÉeCG
™Ñàj …òdG ºbôdG ¿q GE .çÓãdG ÉæMƒj πFÉ°SQ É¡∏c √ò¡a .ÉæMƒj 3 ,ÉæMƒj 2 ,ÉæMƒj 1
∫ój …òdG Oó©dG ≈dEG ô«°ûj ô«NC’G ºbôdGh ¿Éà£≤f ¬©ÑàJ ºK π°üØdG ≈dEG ô«°ûj º°S’G
.¬«∏Y
ó¡©∏d ¢Sô¡ØdG GC ôbG ∫ÉëdG Gòg »ah ,¢Só≤ªdG ÜÉàµdG øe áî°ùf ∂jód óLƒJ ÉªHQ
∂jód øµJ ºd GPEG ÉeCG .¬æY åëÑJ …òdG ¢üædG óéJ ¿r GC ™«£à°ùJ »µd ,ójóédGh ºjó≤dG
.á«∏°UC’G ∂
n à¨d »a ∂«dEG ¬∏°Sôæa , Éæe Ö∏WCÉa ,¬æe áî°ùf
hCG øjôªJ óLƒj ¢SQódG ôNBG »ah , ¢ShQO IóY ≈∏Y iƒàëj ,∂d ¬∏°Sôf …òdG ÜÉàµdG
øY á∏°üØæe ábQh Éæjód , äÉæjôªàdG √òg ≈∏Y Ö«éJ r¿CG ÖëJ âæc GPEÉa ,»HÉàc QÉÑàNG
ó©Hh É¡ë«ë°üH Ωƒ≤æ°S áHÉLE’G Éæ∏°üJ ÉeóæYh .áHÉLE’G É¡«∏Y ÖàµJ ¿r GC ∂
n æµªj ÜÉàµdG
.ôNBG ÜÉàc ™e ∂d Ég ó«©f ∂dP
…RÉéj ¬fCGh OƒLƒe ¬fCÉH øeDƒj ¬∏dG ≈dEG »JCÉj …òdG ¿q GC Öéj{ ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG »a OQh
.z¬fƒÑ∏£j øjòdG
?¬∏dG øY åëÑJ πg ƒg ∂d ÉædGDƒ°S øµd ,∂«∏Y Ö©°U ¢SQódG ¿q GC ø¶J ÉªHQ ,Gô«NCG
.∂
n cQÉÑ«°S ƒgh ¬«dEG ´
o OCÉa .∑
n óYÉ°ùj ¿r GC ójôj ƒ¡a
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LES 1

∫hC’G ¢SQódG

AFVAL VAN DE GELOVIGE
EN ZIJN TERUGKEER TOT DE HEER (1)

ÜôdG ¤EG ¬YƒLQh øeDƒŸG OGóJQG

Omdat God ons “alles wat tot leven en godsvrucht strekt” heeft gegeven (2 Petrus 1:3)1, is het niet nodig dat jonge gelovigen afvallen van het
geloof. Wanneer we het contact met de Heer verliezen dan is dat onze
fout en niet die van GOD.
Daarom is het nodig dat we weten wat de reden van geloofsafval is en
wat we er tegen kunnen doen. Dat is niet alleen om zelf gewaarschuwd
en onderwezen te worden, maar ook om anderen te helpen die de blijdschap over hun redding zijn kwijtgeraakt.
Hoe begint geloofsafval? In de meeste gevallen begint geloofsafval
geleidelijk, en niet plotseling. Onschuldig lijkende vormen van tijdverdrijf kunnen ons afleiden van Bijbelstudie en gebed. Ook slechte
omgang leidt ertoe dat we afstand nemen van geestelijke zaken. Zo
wordt het onderscheidingsvermogen tussen goed en kwaad door onbeleden zonde weggedrongen. Langzamerhand geven wij ons over aan de
verleiding van de wereld, van het vlees en van de duivel. Wij falen om
Christus openlijk te belijden. Daarmee wordt het voor de mensen om
ons heen moeilijk om het verschil te zien tussen ons en hen die niet zijn
gered. We zien het gevolg van dit geleidelijke afwijken bij Simson
(Richteren 14-16) bij Naomi (Ruth 1:1-5) en bij Petrus (Lucas 22:54-62).
Bij iemand die zich van de Heer verwijdert, doen zich de volgende verschijnselen voor:
• hij heeft geen zin in Bijbelstudie en gebed. Hij is als de zieke die geen
zin heeft om te eten (1 Corinthiërs 3:1,2).
• hij wenst geen contact meer met echte geestelijke gelovigen. Hij wil
ze liever ontlopen. En als hij gemeentesamenkomsten bijwoont, dan
is dat alleen om zijn werkelijke toestand te verbergen. In zijn hart
heeft hij in feite geen zin (2 Timotheüs 4:10).

1 Deze en andere verwijzingen komen uit de Bijbel
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ziƒ≤àdGh IÉ«ë∏d ƒg Ée πc{ Éæ«£YCG ÉæfC’ çGóMC’G ÚæeDƒª∏d OGóJQ’G ÖLƒj Ée ¢ù«d
.¬∏dG ¢ù«dh Úeƒ∏ŸG øëf ¿ƒµf ,ÜôdG ™e ácô°ûdG Éfó≤a GPEÉa .(3:1 ¢Sô£H 2)
πH §≤a Éæ«ª∏©Jh Éfôjòëàd ¢ù«d ∂dPh ¬LÓYh OGóJQ’G ÖÑ°S ±ô©f ¿r GC »¨Ñæj ∂dòd
ÌcG ‘ ? OGóJQ’G ÇóàÑj ∞«c .º¡°UÓN áé¡H Ghó≤a øjòdG óYÉ°ùf ¿r GC ™«£à°ùæd
øY ,áÄjÈdG äÉ«∏°ùàdG Éæ«¡∏J ó≤a .ICÉéa ¢ù«dh É«éjQóJ OGóJQ’G π°üëj ∫GƒMC’G
∂dòc ,á«MhôdG QƒeC’G øY Éfó©ÑJ áÄjOôdG Iô°û©dG ¿q GC Éªµa ,IÓ°üdGh ÜÉàµ∏d Éæ°SQO
¤EG É«éjQóJ º∏°ùà°ùæa ,ô°ûdGh ÒÿG ÚH õ««ªàdG á°SÉM É¡H ±Î©ŸG ÒZ á«£ÿG Éæ«a â«“
≈∏Y Ö©°üj Éeófh .á«fÓY í«°ùŸÉH ±GÎY’G ‘ ≥Øîfh ,¢ù«∏HEGh ó°ù÷Gh ⁄É©dG ÜQÉŒ
»éjQóàdG ±Gôëf’G Gòg áé«àf iôfh .ÉædƒM Ú°ü∏ıG ÚHh Éææ«H Ghõ«Á ¿r GC ¢SÉædG
Ébƒd) ¢Sô£H ‘h ,(51:1 çƒYGQ) »ª©f ‘h ,(16:14 IÉ°†b) ¿ƒ°ûª°T ‘
.(62-54:22
:»gh ,ÜôdG øY ó©àHG …òdG ¢üî°ûdG øe hóÑJ ôgGƒX ∂dÉægh
¬à«q ¡°T ó≤a …òdG ¢†jôŸÉc ƒ¡a ,IÓ°üdGh ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ¢SQO ‘ Iò∏H ô©°ûj ’
.(31:3 ¢SƒãfQƒc 1) ΩÉ©£∏d
¿Éc ¿r GE h ,º¡HÉæàLG Oƒj …ô◊ÉH πH ,Ú«MhôdG ÚæeDƒŸG ™e ácô°ûdG ‘ ÖZôj Oƒ©j ’
á«Ñ∏b Iòd ájC’ ¢ù«dh √ôeCG á≤«≤M AÉØNE’ ’EG ∂dP Éªa á°ù«æµdG äÉYÉªàLG ô°†ëj
.(10:4 ¢ShÉKƒª«J 2) á«≤«≤M

•
•

¢Só≤ªdG ÜÉàµdG øe IPƒNCÉe ™LGôªdG øe √ô«Zh ™LGôªdG √òg1
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• hij interesseert zich niet meer voor geestelijke vooruitgang en voor
groei in genade zoals eerst (Hebreeën 5:12).
• hij merkt niet dat het voor hem nodig is om op GOD te vertrouwen.
• hij denkt dat hij zelf in staat is om zijn plannen te maken en te leven
zoals hij wil (Jacobus 4:13).
• hij voelt zich niet gelukkig. Let hier goed op, want de afvallige gelovige probeert weliswaar zijn feitelijke situatie verborgen te houden,
maar in werkelijkheid is hij een ellendig en triest mens. Wanneer
iemand steeds blij kan zijn terwijl hij op weg is om geestelijk lui en
oppervlakkig te worden, dan is dat een duidelijk bewijs dat hij nooit
wedergeboren is (Psalm 51:12).
• hij heeft veel kritiek op anderen. In plaats dat hij ziet dat de fout bij
hem ligt, schrijft hij zijn eigen ellende aan anderen toe. Dat is de
gewoonte bij een afvallige (Matthéüs 7:3).
Tenslotte vindt hij altijd verontschuldigingen voor zichzelf. Hij
beroept zich erop dat hij onrechtvaardig is behandeld. Hij zou het
slachtoffer van omstandigheden en situaties zijn en hij zou zelf
geestelijker zijn dan andere gelovigen (Maleachi 2:17).
Maar weinigen die in een dergelijke situatie verkeren, beseffen de ernst
van het gevaar dat hieruit voortvloeit. Dat blijkt uit het volgende:
1. Wanneer de afvallige terugkeert tot de Heer, wordt hij geaccepteerd,
maar tijdens zijn afvalligheid heeft hij wel ontelbare zegeningen
gemist. Die afvallige gelovigen die hun Heer, hun kerk, hun gezinnen
en zichzelf hebben veracht door hun ongehoorzaamheid, hebben bij
zichzelf veel tranen, verwarring, verdriet en gewetenswroeging
teweeg gebracht. Een voorbeeld daarvan vindt u in wat Lot overkwam (Genesis 19).
2. Slechts één ogenblik zonder contact met GOD, kan de oorzaak zijn
van een ernstige beschadiging van iemands leven. Wie heeft
gezondigd in zijn keuze en slechts één verkeerde stap of fout heeft
gemaakt, kan daarmee zijn bruikbaarheid voor de Heer teniet
doen (1 Corinthiërs 5:1-13).
3. Geloofsafval brengt vaak schadelijke, vleseljke effecten teweeg die het
hele leven blijven. Hoewel de gelovige geen eeuwige straf voor zijn
zonden zal behoeven te ondergaan, zal hij wel vaak in dit leven straffen krijgen voor zijn zonden. Lees als voorbeeld daarvan 2 Samuël
12:14 en ook de geschiedenis die daarop volgt uit het leven van
6

.(12:5 Ú«fGÈY) ≥HÉ°ùdG ‘ Éªc áª©ædG ‘ ƒªædG hCG »MhôdG Ωó≤àdG ¬ª¡j ’
r¿CGh ,¬££N º°SQ ≈∏Y √óMh QOÉb ¬fCG ø¶j πH ,¬∏dG ≈∏Y OÉªàYÓd ¬àLÉëH ô©°ûj ’
.(13:4 Üƒ≤©j) .AÉ°ûj Éªc É«ëj
á≤«≤M »Øîj ¿r GC óJôŸG øeDƒŸG ∫hÉM Éª¡e ¬fCÉc Gó«L Gòg ßM ’ .IOÉ©°ùdÉH ô©°ûj ’
QGôªà°S’ÉH òà∏j ¿r GC ¿É°ùfEG ´É£à°SG ¿r ÉE a .Ö«Äch ¢ùFÉH ¢üî°T á≤«≤◊ÉH ¬qf’
C ,√ôeCG
§b á«fÉK ódƒj ⁄ ¬fCG ≈∏Y ™WÉb π«dO ∂dP ¿q ÉC a ,QƒéØdGh »MhôdG QƒàØdG ≥jôW ‘
.(12:51 Qƒeõe)
¬à°SÉ©J Ö°ùæj , Å£ıG ¬fCG iôj ¿r GC øe ’óÑa ,øjôNBÓd OÉ≤àf’G Òãc ¿ƒµj
.(3:7 ≈àe) óJôe πc ÜCGO Gògh .øjôNBÓd
á«ë°V ¿Éc ¬fCGh ,ó©H πeÉ©jo ⁄ ¬fCÉH »Yó«a ,¬°ùØæd QGòYC’G óLƒj ÉªFGO ƒ¡a ,GÒNCGh
»NÓe) ø`jôNB’G ÚæeDƒª∏d É‡ ÌcCG á«MhôdG IÉ«◊G øe ¬d ¿q GC h ∫GƒMC’Gh ±hô¶dG
.(17 :2

•
•
•

•
•

:iÎ°S Éªc ∂dP øY œÉædG ô£ÿG Ió°T ¿ƒcQój ,ádÉ◊G √òg ≈∏Y ¿ƒfƒµj ø‡ Ú∏«∏b ¿q GE
’ äÉcôH √OGóJQG AÉæKCG ‘ ô°ùN ób ¿ƒµj ¬fCG ’EG ,¬∏Ñ≤j ÜôdG ¤EG óJôŸG ™Lôj ÉŸ 1
¿ƒæeDƒŸG ∂ÄdhCGh .ÉjÉ£ÿG πc ÜÉµJQ’ ¢Vô©àj ób ,¬∏dG øY √OÉ©àHÉH ¬fC’ ,≈°ü–
,¬∏dG ≈∏Y º¡fÉ«°ü©H ,º¡°ùØfCGh º¡JÓFÉYh º¡à°ù«æch º¡HQ GƒfÉgCG øjòdG ,¿hóJôŸG
≈∏Y ’Éãe óéæa .Òª°†dG â«µÑJh ¿õMh Iô°ùMh ´ƒeO øe º¡°ùØfC’ GƒÑÑ°S ºc
.(19 øjƒµJ) •ƒ∏d iôL Ée ∂dP
ôeCG ‘ ÉC £NCG øªa .áeó¡e IÉ«M ¤EG …ODƒJ ób ¬∏dÉH ∫É°üJG ¿hO §≤a IóMGh á¶◊ ¿q GE 2
¬d ÜôdG ΩGóîà°SG ΩóY ÖÑ°ùj ób IóMGh ádR q∫R hCG áWƒ∏¨e Iƒ£N òîJGh , √QÉàNG
.(13-1:5 ¢SƒãfQƒc 1)
≈∏Y ºàëàj ød ¬fCG ™eh .IÉ«◊G ióe ≈≤ÑJ IQÉ°V èFÉàf Ö∏éj Ée GÒãc OGóJQ’G s¿GE 3
ÖbGƒY »°SÉ≤j Ée GÒãc ¬fCG ’EG ,ájóHC’G ‘ √ÉjÉ£N ≈∏Y ÜÉ≤©dG ≈JDƒj ¿r GC øeDƒŸG
∂dP ™ÑJ Ée É°†jCGh ,(14:12 π«Fƒª°U 2) GC ôbG ,∂dP ∫Éãªa .IÉ«◊G √òg ‘ √ÉjÉ£N
…òdG{ ¿q ÉC H ,ΩGhódG ≈∏Y ΩÉ≤°SC’Gh ¢VGôeC’G ÉfôcòJ Ée GÒãµa .OhGO IÉ«M ïjQÉJ ‘
(.7:6 á«WÓZ zÉ°†jCG ó°üëj √ÉjEG ¿É°ùfE’G ¬YQõj
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David. Ziekten en zwakheden doen ons voortdurend denken aan:
“wat een mens zaait, zal hij ook oogsten” (Galaten 6:7).
4. Wanneer de gelovige steeds weer het contact met GOD verliest en
Hem niet gehoorzaamt, dan zal GOD in vele gevallen zijn leven
bekorten door de dood. Zijn geest gaat naar de hemel, maar hij verliest de kans om te getuigen en in de dienst van de Heer te staan.
Daarmee verliest hij ook de verwachte beloning (1 Corinthiërs 11:30
en 1 Johannes 5:16). Dit is het eindoordeel van GOD in deze zaak. We
moeten de treffende woorden van Naomi niet vergeten nadat zij
terugkeerde van haar dwaaltocht: “Noemt mij niet meer Naomi (=
blijdschap); noemt mij Mara, want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Vol ben ik heengegaan, maar leeg heeft de Here
mij doen terugkeren (Ruth 1:20,21).
Naomi was haar man en haar beide zonen door de dood kwijtgeraakt
omdat zij was gaan dwalen. Net als zij kunnen ook wij ons van GOD
verwijderen door op onze eigen kracht te vertrouwen, maar alleen GOD
kan ons doen terugkeren tot Hem. En net als zij kunnen wij vol weggaan, maar de Heer zal ons beslist leeg doen terugkeren.
Er is maar één ding waarvoor de afvallige voortdurend dankbaar kan
zijn en dat is dat het huis van de Vader steeds voor hem openblijft
(Lucas 15:20). Het is niet nodig dat de afvallige altijd gescheiden blijft
van de gelukkige gezinssfeer en de hemelse gemeenschap, omdat de
deur voor de terugkeer openblijft voor ieder die er opnieuw wil
binnengaan. Dit is de weg daartoe:
1. belijdenis
a. dit is de belofte van GOD “Indien wij onze zonden belijden, GOD
is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons
te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:9).
b. de belijdenis moet oprecht zijn. Het heeft geen nut om woorden
van belijdenis te herhalen die niet uit ons hart voortkomen. Lees
Psalm 51 als een voorbeeld van echte boete en berouw. Als we
zover komen, dan zullen we niet meer anderen de schuld geven
en uitvluchten zoeken voor onszelf, maar dan zullen we onze
zonde vanuit ons hart belijden.
c. de belijdenis moet duidelijk zijn. Het is een heel belangrijke zaak
om bij ons belijden voor GOD de betreffende zonden met name te
noemen. Wanneer we de afschuwelijke zonden en boosheden die
7

ô°ü≤j Ée GÒãµa ,áYÉ£dG ΩóYh ,¬∏dG ™e ácô°ûdG øY OÉ©àH’G ‘ øeDƒŸG ôªà°SG GPEG 4
áeóÿGh IOÉ¡°ûdG á°Uôa ó≤Øj ¬æµdh ,AÉª°ùdG ¤EG ¬MhQ Ögòàa äƒŸÉH ¬JÉ«M ¬∏dG
.(16:5 ÉæMƒj 1 h 30:11 ¢SƒãfQƒc 1) Iô¶àæŸG ¬JCÉaÉµe ∂dòH ô°ùî«a .Üô∏d
IôKDƒŸG »ª©f äÉª∏c ≈°ùæf ’ ¿r GC »¨Ñæjh .ôeC’G Gòg ‘ »FÉ¡ædG ¬∏dG ºµM ƒg Gòg
ôjó≤dG ¿q ’
C ,Iôq eo ÊƒYOG πH ,(áé¡H) áª©f ÊƒYóJ ’{ :É¡àdÓ°V øY É¡YƒLQ ó©H
.(21 ,20:1 çƒYGQ) z... áZQÉa »æ©LQCGh ,áÄ∏à‡ â
o ÑgP ÊEG .GóL ÊôeCG ób
øY ó©àÑf ¿r GC øµªŸG øe É¡∏ãªa .ÉgOGóJQG ÖÑ°ùH É¡«æHGh É¡LhR »ª©f ,äƒŸG ó≤aCG ó≤d
øe É¡∏ãeh .¬«dEG ÉæYÉLQEG ™«£à°ùj √óMh ¬∏dG øµdh ,á«°üî°ûdG ÉæJƒb ≈∏Y ∫ÉµJ’ÉH ¬∏dG
.ÚZQÉa ÉªàM Éæ©LÒ°S ÜôdG øµdh ,ÚÄ∏à‡ êôîf ¿r GC øµªŸG
ÜB’G â«H ¿q GC ƒg ,¬«∏Y GQƒµ°T ¿ƒµj ¿r GC óJôŸG ™«£à°ùj ,óMGh GôeCG ∂dÉæg q¿GC ≈∏Y
á£HGQ øY Ó°üØæe óJôŸG ≈≤Ñj ¿r ’
C »YGO Óa .(20:15 Ébƒd) ΩGhódG ≈∏Y ¬d ìƒàØe
øe πµd ÉMƒàØe ∫Gõj ’ ´ƒLôdG ÜÉH ¿q ’
C ,ΩGhódG ≈∏Y Ió«©°ùdG ájhÉª°ùdG á∏FÉ©dG
:π«Ñ°ùdG ƒg Gògh , á«fÉK ¬æe ∫ƒNódG ÖZôj
±GÎY’G 1
ÉfÉjÉ£N Éæd ôØ¨j ≈àM ∫OÉYh ÚeCG ƒ¡a ÉfÉjÉ£îH ÉæaÎYG ¿r GE { ¬∏dG óYh ƒg Gòg GC
.(9:1 ÉæMƒj 1) zºKEG πc øe Éfô¡£jh
⁄ ¿r GE ,±GÎY’G äÉª∏c QGôµJ øe IóFÉa Óa ,ÉbOÉ°U ±GÎY’G ¿ƒµj ¿r GC »¨Ñæj Ü
Éeóæ©a ,Úà«≤«≤◊G áHƒàdGh áeGóæ∏d ∫Éãªc ,(51 Qƒeõe) GC ôbG .ÉæHƒ∏b øe øµJ
øe ÉæªKEÉH ±Î©f πH ,Éæ°ùØfCG Qò©f hCG ,øjôNB’G Ωƒ∏f Oƒ©f ’ ó◊G Gòg ¤EG π°üf
.ÉæHƒ∏b πc
ΩÉeCG ÉæaGÎYG AÉæKCG ‘ áæ«©e ÉjÉ£N ôcòd ¿q ÉC a ,Éëjô°U ±GÎY’G ¿ƒµj ¿r GC »¨Ñæj ê
ÉgÉæÑµJQG »àdG á©«¶ØdG Qhô°ûdGh ΩÉKB’G ¬∏d ∞°ûµf Éeóæ©a .áeÉg áª«b ¬∏dG
.13:28 ∫ÉãeCG ( á«fÉK É¡«dEG IOƒ©dGh É¡H ¿hÉ¡àdG øe Qòëæ°S
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we begaan hebben, openlijk bij GOD brengen, zullen we op onze
hoede zijn om er lichtvaardig over te denken en om ze weer te
doen (Spreuken 28:13).
2. herstel van de zonde en de gevolgen ervan.
De afgevallen gelovige die tot de Heer terugkeert, wil de zonde die
hij tegen anderen heeft begaan, recht zetten voor zover dat in zijn
vermogen ligt. Als voorbeeld daarvan moet hij wat hij gestolen heeft,
teruggeven en ook de winsten of rente die hij ermee heeft gemaakt.
Wanneer we tegen iemand hebben gezondigd, dan moeten we dat
duidelijk aan hem belijden. De pijnlijke schaamte en vernedering die
dat met zich mee brengt, zullen een effectieve hindernis voor ons
vormen om in de toekomst die zonde opnieuw te doen.
3. herstel van de ziel (Psalm 23:3).
Nadat we onze zonden volledig hebben beleden, moeten we vertrouwen dat GOD onze zonden heeft vergeven en ons heeft teruggebracht in de gemeenschap met Hem (1 Johannes 1:9). Zoals we
geloofden dat we gered waren toen we ons vertrouwen op Christus
stelden, zo moeten we ook geloven dat we tot GOD teruggekeerd
zijn, toen we onze zonden beleden en nagelaten hebben.

AÉ£NC’G ìÓ°UEG 2
Qó≤H øjôNB’G ó°V É¡ÑµJQG »àdG AÉ£NC’G í∏°üj ¿r GC ÜôdG ¤EG óFÉ©dG óJôŸG ójôj
, óMCG ¤EG ÉfCÉ£NCG Éæc ¿r GE h .ÉgóFGƒa ™e äÉbhô°ùŸG IOÉYEG ,∂dP ∫Éãe .¬àYÉ£à°SG
,∂dP øY ÚŒÉædG ÚŸDƒŸG Ò≤ëàdGh …õÿG ¿q ÉE a ,áMGô°U ∂dòH ¬d ±Î©f ¿r GC Éæ«∏©a
.á«£ÿG ∂∏J QGôµJ øe , πÑ≤à°ùŸG ‘ Éæd ÉYOGQ ’É©a ÓeÉY ¿Éfƒµ«°S
(3:23 Qƒeõe) ¢ùØædG OQ 3
¤EG ÉfOQh ,ÉfÉjÉ£N Éæd ôØZ ób ¬∏dG ¿q ÉC H øeDƒf ¿r GC »¨Ñæj ,ÉfÉjÉ£îH ΩÉàdG ÉæaGÎYG ó©H
,í«°ùŸÉH Éæà≤K Éæ©°Vh ÉeóæY Éæ°ü∏N ób ÉæfCÉH ÉæeBG Éªµa .(9:1 ÉæMƒj 1) ¬àcô°T
πÑbh .É¡cÎfh ÉfÉjÉ£îH ±Î©f ÉeóæY ¬∏dG ¤EG ÉfóYCG ób ÉæfCG øeDƒf ¿r GC »¨Ñæj ∂dòc
ÜôdG ™e Éàbh ±ô°üf ¿r GC h ,É«eƒj ¬∏dG áª∏µH iò¨àf ¿r GC Éæª∏©J ób ¿ƒµf ,¿GhC’G Gòg
∂dP π©Øf Éeóæ©a .¢SÉædG ΩÉeCG ICGôéH ,¬H ±Î©f ¿r GC h ¬YÉÑJCG ™e ∑Î°ûf ¿r GC h ,´ƒ°ùj
.Éæ«dEG äOÉY ób ¢UÓÿG áé¡H ¿q GC ó‚

Hiervoor hebben we geleerd, hoe we op de juiste wijze dagelijks met
het Woord van GOD gevoed dienen te worden en een speciale tijd moeten besteden met de Heer Jezus. Ook is het nodig om met zijn volgelingen in gemeenschap te zijn en Hem steeds moedig te belijden voor de
mensen. Als we dat doen, zullen we bemerken dat de vreugde over de
verlossing bij ons is teruggekomen.

ÊÉãdG ¢SQódG
LES 2

Oƒé°ùdGh IOÉÑ©dG

LOF EN AANBIDDING
Het woord lof, of aanbidding, behoort tot de belangrijkste woorden die
de gelovige in zijn leven zal gebruiken. Als de nieuwe gelovige evenwichtig en volwassen wil worden, dan moet hij deze belangrijke geestelijke werkzaamheid niet verwaarlozen.
8

.¬JÉ«M ‘ øeDƒŸG É¡∏ª©à°ùj »àdG äÉª∏µdG ºgCG øe »g ,Oƒé°ùdG hCG IOÉÑ©dG áª∏c ¿q GE
Gòg á°SQÉ‡ πª¡j ’ ¿r G ¬«∏©a Éé°VÉfh Éfõàe ¿ƒµj ¿r GC ,åjó◊G øeDƒŸG OGQCG ¿r GE ∂dòdh
.ΩÉ¡dG πª©dG
8

Aanbidding is lofbrengen aan GOD om de grootheid van zijn wezen en
om het werk, dat Hij voor ons heeft gedaan, om de grootheid van Zijn
verlossingswerk. “Het is de overvloed van het hart dat haar aandacht
vestigt op Christus”. Zoals het knielen het buigen van het lichaam is op
de tijd van het gebed, zo is de aanbidding het nederig buigen van de
ziel ten tijde van de aanbidding. Het is: geven aan GOD, niet iets van
Hem ontvangen, maar het strekt wel altijd tot zegen.
Waarom is aanbidding zo enorm belangrijk?
De Bijbel noemt hiervoor talrijke redenen zoals:
1. wij zijn geschapen tot eer van GOD (Jesaja 43:7). Wanneer ons de
volgende vraag wordt gesteld: “Wat is de belangrijkste reden voor
het bestaan van de mens?”, dan kunnen we daarop naar waarheid
antwoorden: “de belangrijkste reden tot het bestaan van de mens is
om tot eer van GOD te leven en zich tot in eeuwigheid in Hem te verheugen”.
2. wij zijn vrijgekocht “opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid” (Efeziërs 1:12). Christus is op Golgotha gestorven opdat hemel
en aarde gevuld zouden worden met mensen die Hem aanbidden.
3. GOD, onze hemelse Vader, vraagt van ons dat wij Hem aanbidden
(Johannes 4:23). De enige aanbidding die Hij aanvaardt, is die welke
voortkomt uit de mond van de gelovigen die zijn vrijgekocht. Alleen
kinderen van GOD kunnen de Vader aanbidden.
4. Tenslotte zullen we gelijk worden aan Hem op wie wij onze aandacht vestigen (2 Corinthiërs 3:18). Er is een verhaal over iemand die
vol ijver was voor afgoden. Hij leefde in een oosters land en bracht
de meeste tijd in de tempel door kijkend naar een beeld van
Boeddha. Lange tijd bleef hij in deze houding zitten, met de benen
gekruist en de handen op de borst. Zijn ernstige gelaatstrekken
waren net als die van het beeld en de bezoekers zeiden, dat hij heel
veel leek op het beeld, zo zelfs dat het moeilijk was om onderscheid
tussen hen te maken. Het doet er eigenlijk niet toe of dit verhaal nu
echt is gebeurd of niet. Er bestaat geen twijfel over dat wanneer wij
als gelovigen onze aandacht richten op de heerljkheid van GOD, wij
zullen “veranderen naar hetzelfde beeld van heerljkheid tot heerlijkheid, immers door de Heer, die Geest is” (2 Corinthiërs 3:18).
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…
r GC ,Éæ∏LC’ ¬∏ªY Ée πLC’h ¬°üî°T áª¶Y πLC’ ,¬∏d í«Ñ°ùàdG Ëó≤J »g ,IOÉÑ©dÉa
¿q GC Éªch .zí«°ùŸG ‘ πeCÉà`dG ‘ ∫ƒ¨°ûŸG Ö∏≤dG ¢†«a É¡fEG{ ¢UÓî∏d ¬∏ªY áª¶Y
É©°ûîJ ¢ùØædG AÉæëfG »g IOÉÑ©dG ¿q ÉC a Gòµg ,IÓ°üdG âbh º°ù÷G AÉæëfG ƒg ´ƒcôdG
.»£©ŸG ácôH ¤EG ÉªFGO …ODƒJ É¡æµdh ,¬æe òNC’G ’ ,¬∏d AÉ£YE’G É¡fEG .IOÉÑ©dG âbh
?IOÉÑ©dG Ió°T ÖÑ°S ƒg Ée
: É¡æeh ,ÜÉàµdG Égôcòj ÜÉÑ°SCG IóY ∂dòd
ƒg Ée{ :∫GDƒ°ùdG Gòg Éæ°VÎ©j Éeóæ©a .(7:43 AÉ«©°TEG) ¬∏dG ó«éªàd Éæ≤∏N ÉæfEG 1
»°ù«FôdG ó°ü≤dG ¿q GE { :≥ëH Ö«‚ ¿r GC ™«£à°ùf ,z?¿É°ùfE’G OƒLh øe »°ù«FôdG ó°ü≤dG
.zóHC’G ¤EG ¬H •ÉÑàZ’Gh ,¬∏dG ó«é“ ƒg ,¿É°ùfE’G OƒLƒd
áãé∏÷G ≈∏Y í«°ùŸG äÉe ó≤a .(12:1 ¢ù°ùaCG) z√ó› ìóŸ ¿ƒµæd{ ÉæjóàaG ÉæfCG 2
.¬d øjóLÉ°ùdÉH ¢VQC’Gh AÉª°ùdG Ó
C ª«d
»àdG Ió«MƒdG IOÉÑ©dGh .(23:4 ÉæMƒj) ¬d ÉfOƒé°S Ö∏£j …hÉª°ùdG ÉfÉHCG ¬∏dG ¿q GE 3
øjòdG ºgóMh ºg , ¬∏dG O’hCG ¿q ÉE a .ÚjóØŸG ÚæeDƒŸG √GƒaCG øe IQOÉ°üdG »g , É¡∏Ñ≤j
.ÜB’G GhóÑ©j ¿r GC ¿ƒ©«£à°ùj
øY á°üb ≈µ– .(18:3 ¢SƒãfQƒc 2) ¬«a πeCÉàf øŸ Ú¡HÉ°ûe È°üf ÉæfCÉa ,GÒNCGh 4
≈∏Y É°üNÉ°T πµ«¡dG ‘ É°ùdÉL ¬JÉbhCG º¶©e ≈°†b ,á«bô°T OÓH ‘ Qƒ«Z »æKh
≈∏Y √Gójh AÉ°üaô≤dG ¢ùdÉL ƒgh á∏jƒW Ióe ,∫É◊G √òg ≈∏Y ΩGOh .GPƒH ∫Éã“
QÉ°U ¬fCG ,¿ƒªYõj QGhõdG ¿Éµa .¬°ùØf ∫ÉãªàdÉc ¬¡Lh ≈∏Y QÉbƒdG íeÓeh ,¬æ°†M
√òg âfÉcCG AGƒ°Sh .Éª¡æ«H õ««ªàdG Ö©°üj QÉ°U ¬fG ≈àM ,∫ÉãªàdÉH ¬Ñ°ûdG Òãc
ó› ¤EG ÚæeDƒŸG øëf ¢üî°ûf ÉeóæY ÉæfCG ,¬«a ÖjQ ’ Éªªa ’ ΩCG ,á«≤«≤M á°ü≤dG
.zìhôdG ÜôdG øe Éªc ó› ¤EG ó› øe Éæ«Y IQƒ°üdG ∂∏J ¤EG Ò¨àf{ ÉæfCÉa ÜôdG
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In de Bijbel staan veel instructieve voorbeelden van aanbidding. Het is
goed om deze nauwkeurig en zorgvuldig te bestuderen. De volgende
vier voorbeelden bevatten een rijkdom aan nuttige lessen voor ons.

πeCÉàH É¡°SQóf ¿r GC ó«ØŸG øªa ,IOÉÑ©∏d á«ª«∏©àdG á∏ãeC’G øe Òãc ,¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ‘h
:Éæd Ió«ØŸG ¢ShQódG ‘ á«æZ á«dÉàdG á©HQC’G á∏ãeC’Gh .¿É©eEGh

1. het knielen van de wijzen voor Jezus en hun aanbidding.
(Matthéûs 2:1-11). Zij kwamen uit hun verre land en brachten
kostbare geschenken met zich mee voor Jezus. Het goud symboliseert zijn Goddelijkheid. De wierook staat voor de heerlijke reuk
van zijn leven, dat vrij van zonde was. En de mirre vertegenwoordigt de bitterheid van zijn lijden. Men heeft terecht gezegd
dat “wijze mensen Hem nog steeds aanbidden”.
2. de aanbidding van de vrouw met de kruik olie (Matthéüs 26:613 en Marcus 14:3-9). Zij heeft erg dure olie over de voeten van
Jezus uitgegoten, iets wat zijn discipelen als een schadepost beschouwden. Zij dachten dat de olie verkocht diende te worden om
de opbrengst ervan aan de armen te geven. GOD echter
beschouwt geen enkele werkzaamheid of soort van ware aanbidding als verspilling.
3. de aanbidding van Maria. (Lucas 10:38-42). Hier komt het onderscheid naar voren tussen aanbidding en dienen. Maria ging
geheel op in de aanbidding van Christus, terwijl haar zuster
Martha helemaal in beslag genomen werd door de voorbereidingen voor het eten. Zowel aanbidden als dienen zijn belangrijk,
maar duidt het woord van de Heer in Lucas 10:32 er niet op dat
aan de aanbidding de eerste plaats toekomt?
Nooit vraagt de Heer ons zo te werken dat ons geen tijd rest te
knielen aan Zijn voet. De tijd van het verwachten van Zijn genade, is in Zijn ogen zo’n voortreffelijk goed! Dat slaat Hij als het
meest volkomen dienen gade.
4. de aanbidding van de melaatse die werd gereinigd. (Lucas
17:12-19). Er werden tien melaatsen genezen, maar slechts één van
hen keerde terug om GOD te verheerlijken. De vraag van de
bedroefde Heer Jezus luidde: “Waar zijn de negen anderen?”
Hiermee toonde Hij aan, dat velen zich verheugen over Zijn
genezende aanraking en dat weinigen het belangrijk vinden om
Hem lof en aanbidding te brengen. Hoe kan de nieuwe gelovige
werkelijk deze plicht volbrengen? Hoe kan hij zijn aanbidding
brengen?

Ghô°†MCGh Ió«©H OÓH øe GƒJCG º¡fCÉa .(11-1:2 ≈àe) º¡JOÉÑYh ¢SƒÛG Oƒé°S 1
á«dÉÿG Iô£©dG ¬JÉ«M ¤EG ¿ÉÑ∏dGh ,¬à«gƒdEG ¤EG õeôj ÖgòdÉa .í«°ùª∏d áæ«ªK ÉjGóg
(AÉªµ◊G …
r GC ) ¢SƒÛG ∫Gõj ’{ :≥ëH π«b óbh .¬e’BG IQGôe ¤EG ôŸGh ,á«£ÿG øe
.z¬fhóÑ©j
ó≤a ,(93:14 ¢ùbôe h 13-6:26 ≈àe) Ö«£dG IQhQÉb äGP ICGôŸG IOÉÑY 2
ÚfÉX ,ÉaÓJEG √ò«eÓJ ¬Ñ°ùM …òdG ôeC’G ,´ƒ°ùj »eób ≈∏Y øªãdG Òãc ÉÑ«W âÑµ°S
øe ´ƒf hCG πªY q…GC Ö°ùëj ’ ¬∏dG ¿q GC ≈∏Y .AGô≤Ø∏d ¬æªK ≈£©jh ´ÉÑj ¿r GC »¨Ñæj ¬fCG
.ÉaGô°SEG IOÉÑ©dG
âfÉc ó≤a ,áeóÿGh IOÉÑ©dG ÚH øjÉÑàdG ô¡¶j Éægh .(42-38:10 Ébƒd ) Ëôe óÑ©J 3
¿q GE .ΩÉ©£dG OGóYEG ‘ áµª¡æe ÉKôe É¡àNCG âfÉc Éªæ«H ,í«°ùŸG IOÉÑ©d áaô°üæe Ëôe
≈∏Y ,42:10 Ébƒd ‘ ´ƒ°ùj ÜôdG ∫ƒb ∫ój ’CG øµdh ,Éª¡à«ªgCG áeóÿGh IOÉÑ©dG
.∫hC’G ΩÉ≤ŸG IOÉÑ©∏d ¿q GC
¬eÉ“EG ‘ π¨°ûf
¬eGóbCG iód Éàbh
áª©ædG QÉ¶àfG
áeóÿG ”CG ¬«a

GôeCG ÜôdG Ö∏£j ’
Éæd ≈≤Ñj Óa ≈àM
IÎa Öëj ¬fEÉa
Ó```ªYh á∏«°†a

øµdh ,¢UôH ô°ûY ô¡W ó≤d .(19-12:17 Ébƒd) ô¡W …òdG ¢UôHC’G IOÉÑY 4
,z?á©°ùàdG øjCG{ ¿õÙG ´ƒ°ùj ÜôdG ∫GDƒ°S ¿q GE h .¬∏dG óéª«d ™LQ §≤a º¡æe GóMGh
Ëó≤àH ¿ƒªà¡j Ú∏«∏bh ,‘É°ûdG ¬°ùŸ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊ÉH ¿hô°ùj øjÒãc ¿q GC ≈∏Y ∫ó«d
.¬d IOÉÑ©dGh í«Ñ°ùàdG
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Hier willen we u graag herinneren aan twee benaderingen die beiden
noodzakelijk zijn om als christen te leven:
1) persoonlijk gebed. De gelovige kan in al zijn gebeden komen tot
aanbidding. Hij kan steeds als hij bidt, overgaan tot het persoonlijk
brengen van lof over alles wat hij maar ziet in de persoon van de
Heer Jezus Christus, zoals staat geschreven “maar laten bij alles uw
wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij
GOD” (Filippenzen 4:6). Het boek van de Psalmen staat vol
prachtige voorbeelden van aanbidding. Het is echt goed om gedeelten ervan uit het hoofd te leren en die te gebruiken als de taal voor
onze eigen situatie.
Er zijn ook veel lofliederen in die wij vanuit het diepst van ons hart
kunnen zingen of die we kunnen overnemen in onze gebeden. Als
geliefd voorbeeld daarvan geven we het volgende, bekende lied:
Als ik het wond’re kruis aanschouw,
waar Christus stierf, die’t al volbracht
dan voel ik, hoe’k mijn trots berouw
en ’t rijkst gewin slechts schade acht.
2) gezamenlijk gebed. We kunnen onze lof en aanbidding brengen als
we samenkomen in de kerk. In de eerste dagen van de kerk was er
een kerkelijke samenkomst die speciaal bedoeld was om te aanbidden. Dat was de samenkomst voor het Heilig Avondmaal, dat we
ook kennen als de “tafel van de Heer” en als “het breken van het
brood”. In de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd schreef
Hij deze Heilige Maaltijd voor, opdat men deze als volgt kon naleven:
a. tot Zijn gedachtenis. “Doe dit tot mijn gedachtenis” (Lucas 22:19).
b. om Zijn dood te verkondigen. “Want zo dikwijls u dit
brood eet en de beker drinkt, verkondigt u de dood des
Heren ..“ (1 Corinthiërs 11:26).
c. om Zijn wederkomst te verwachten. “totdat Hij komt”
(1 Corinthiërs 11:26).
d. om te getuigen van de eenheid van het Lichaam van Christus.
(1 Corinthiërs 10:16,17). Het ene brood dat wij eten en de ene
beker die wij drinken, herinnert ons eraan dat alle echte gelovigen leden zijn van die heerlijke gemeenschap, namelijk de
gemeenschap met het Lichaam van Christus.
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Ëó≤J ™«£à°ùj ∞«c …
r GC ?É≤M ÖLGƒdG Gò¡H ΩÉ«≤dG ,åjó◊G øeDƒŸG ™«£à°ùj ∞«µa
:á«ë«°ùŸG IÉ«ë∏d …Qhô°V ÉªgÓc Ú∏«Ñ°S ôcP Oƒf Éægh ?¬JOÉÑY
,≈∏°U Éª∏c ™«£à°ùj ¬fCÉa ,¬JGƒ∏°U ™«ªL ‘ IOÉÑ©dG ∫ÉNOEG øeDƒŸG ™«£à°ùj .ÉjOôa 1
‘{ í«°ùŸG ´ƒ°ùj ÜôdG ¢üî°T ‘ iôj Ée πµd »°üî°ûdG √ôjó≤J øY È©j ¿r GC
ôØ°Sh .(6:4 »Ñ∏«a) z¬∏dG iód ºµJÉÑ∏W º∏©àd ôµ°ûdG ™e AÉYódGh IÓ°üdÉH A»°T πc
¬æe AGõLCG ô¡¶à°ùf ¿r GC ,É≤M ó«ØŸG øeh .IOÉÑ©∏d á°ûgóŸG á∏ãeC’ÉH Aƒ∏‡ ÒeGõŸG
.ÉædÉM ¿É°ù∏c É¡∏ª©à°ùfh
É¡°ùÑà≤f ¿r GC hCG ÉæHƒ∏b ¥ÉªYCG øe É¡‰ôf ¿r GC ™«£à°ùf ,IOÉÑ©∏d IÒãc º«fGôJ ∑Éæg q¿GC ºK
:á«dÉàdG áaƒdCÉŸG áª«fÎdG ,áHƒÑÙG á∏ãeC’G øeh .ÉæJGƒ∏°U ‘
øe Ö«∏°U iQCG ÚM
QÉ°üàf’G RÉëa ≈°†b
IQÉ°ùN iQCG »ëHQ
QÉY ¿ƒµdG ó› πch
´ÉªàLG ∑Éægh .á°ù«æµdG ‘ É©e ÉæYÉªàLG óæY ÉæJOÉÑY Ëó≤J ™«£à°ùf .É«YÉªàLG 2
,ÜôdG AÉ°ûY ´ÉªàLG ƒgh ,¤hC’G á°ù«æµdG ΩÉjCG òæe IOÉÑ©∏d É°ü«°üN Ú©J ,á°ù«æµ∏d
√òg qø°S ,´ƒ°ùj ÜôdG É¡«a º∏°SCG »àdG á∏«∏dG »Øa .õÑÿG ô°ùc hCG ,ácô°ûdÉH ±ô©ŸG
:»∏j É‡ ¬YÉÑJCG øµªàj »µd áª«dƒdG
.(19:22 Ébƒd) …ôcòd Gòg Gƒ∏©aG .√ôcP GC
äƒÃ ¿hÈîJ ¢SCÉµdG √òg ºàHô°Th õÑÿG Gòg ºà∏cCG Éª∏c ºµfCÉa{ .¬JƒÃ QÉÑNE’G Ü
.(26:11 ¢SƒãfQƒc 1) z... ÜôdG
.(26:11 ¢SƒãfQƒc 1) zA»éj ¿r GC ¤EG{ .¬YƒLQ ¤EG ™∏£àdG ê
óMGƒdG õÑÿÉa ,(17 ,16:10 ¢SƒãfQƒc 1) í«°ùŸG ó°ùL IóMƒd IOÉ¡°ûdG O
Úæ˘eDƒŸG ™˘«˘ª˘L q¿CÉ˘H É˘æ˘fGô˘cò˘j ,É˘¡˘Hô˘°ûf »˘à˘dG Ió˘MGƒ˘dG ¢SCÉ˘µ˘dGh ,√ô˘°ùµ˘˘f …ò˘˘dG
.í«°ùŸG ó°ùL ácô°T - Ió«ÛG ácô°ûdG ∂∏J ‘ AÉ°†YCG ºg ,Ú«≤«≤◊G
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Men vindt in de Bijbel niet duidelijk aangegeven hoe vaak men
deze gedenkmaaltijd moet vieren. De apostel Paulus zegt
slechts: “zo dikwijls u dit brood eet en de beker drinkt”. We treffen alleen de vermelding aan dat de eerste discipelen op de eerste dag van de week samen kwamen voor deze belangrijke herdenking (Handelingen 20:7). Het veelvuldig herdenken van het
lijden van de Verlosser en van Zijn dood, brengt de gelovige tot
lof en aanbidding van de gezegende Christus van GOD.

áª«dƒdG √ò¡H ∫ÉØàM’G Öéj ºc Ú©j ,¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ‘ íjô°U ôeCG óLƒj ’
√òg ºàHô°Th õÑÿG Gòg ºà∏cCG Éª∏ch{ : §≤a ∫ƒ≤j ¢ùdƒH ∫ƒ°SôdG ¿q ÉE a .ájQÉcòàdG
Ωƒ«dG ‘ ¿ƒ©ªàéj GƒfÉc ,ÚdhC’G ò«eÓàdG ¿q GC ¤EG IQÉ°TEG ∑Éæg ¿q GC ÒZ ,z¢SCÉµdG
.(7:20 ∫ÉªYCG) áeÉ¡dG iôcòdG √òg AGôLE’ ´ƒÑ°SCG πc øe ∫hC’G
¬∏dG í«°ùŸ IOÉÑ©dGh Oƒé°ùdG ,øeDƒª∏d »MƒJ ¬Jƒeh ¢ü∏ıG Ω’BG ôcP QGôµJ ¿q GE
.∑QÉÑŸG

Aan het einde van deze les behoren wij twee belangrijke principes te
leren, te weten:

:Éªg ,ÚeÉg øjCGóÑe º∏©àf ¿r GC ÉæH Qóéj ,¢SQódG Gòg ΩÉàN ‘h

1. Echte aanbidding moet plaatsvinden in geest en in waarheid
(Johannes 4:23,24). Daar zijn geen geestelijken voor nodig, geen
ceremoniën en geen grootse feesten of waarneembare middelen.
Want echte aanbidding komt uit het hart.
2. Aanbidding is niet gebonden aan speciaal daarvoor bestemde
plaatsen (Johannes 4:21). Door het geloof kan de gelovige met zijn
lofbewijzen toegang krijgen tot de tegenwoordigheid van GOD.
Laten we luisteren naar de vriendelijke vermaningen in Hebreeën
10:19-22: “laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle
verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging
gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water”.

Óa .(24 ,23:4 ÉæMƒj) ≥◊Gh ìhôdÉH ¿ƒµJ ¿r GC »¨Ñæj á«≤«≤◊G IOÉÑ©dG ¿q GE 1
IOÉÑ©dG ¿q ’
C ,á°Sƒ°ùﬁ πFÉ°Sh hCG áæ≤àe ä’ÉØàMGh ¢Sƒ≤Wh ,á«µjÒ∏cG ¤EG áLÉM
.Ö∏≤dG øe Qó°üJ á«≤«≤◊G
,(21:4 ÉæMƒj) Oƒé°ù∏d á°ü°üﬂ áæ«©e øcÉeCG ≈∏Y IOÉÑ©dG ô°üà≤J ’ 2
íFÉ°üædG ¤EG ≠°üæ∏a .¬ë«HÉ°ùàH ¬∏dG Iô°†M ¤EG ∫ƒNódG øeDƒŸG ™«£à°ùj ¿ÉÁE’ÉÑa
ÉæHƒ∏b á°Tƒ°Tôe ¿ÉÁE’G Ú≤j ‘ ¥OÉ°U Ö∏≤H Ωó≤àæd{ :(22-19:10 Ú«fGÈY ‘
.z»≤f AÉÃ ÉfOÉ°ùLCG á∏°ùà¨eh ôjô°T Òª°V øe

LES 3

ådÉãdG ¢SQódG

HET MEMORISEREN VAN BIJBELVERZEN

¢Só≤ŸG ÜÉàµdG äÉjBG QÉ¡¶à°SG

Iedereen kan Bijbelverzen memoriseren (= uit het hoofd leren). Het is
een algemeen en wijdverspreid kwaad onder de christenen van onze
tijd om te zeggen dat de bekwaamheid om Bijbelgedeelten uit het hoofd
te leren een speciale kunde is die slechts aan weinigen is gegund.
Wanneer we een spreker beluisteren die lange gedeelten uit de Bijbel
aanhaalt, dan verzuchten wij: “wij hebben die gave niet”. Dit is een
grote fout. De belangrijkste vraag die we dienen te stellen, is niet: “Kan
12

ÚH ™FÉ°ûdG ΩÉ©dG ÉC £ÿG øªa .¢Só≤ŸG ÜÉàµdG äÉjBG ô¡¶à°ùj ¿r GC ¿É°ùfEG πc ™«£à°ùj
»g ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG øe AGõLCG QÉ¡¶à°SG ≈∏Y IQó≤ŸG ¿q ÉC H ∫ƒ≤dG ,ΩÉjC’G √òg ‘ ÚæeDƒŸG
.øjQÉàıG øe Ú∏«∏≤d áMƒæ‡ á°UÉN IQó≤e
∂∏J Éæd â«d Éj{ : Ú∏FÉb √hCÉàf , ÜÉàµdG øe á∏jƒW ’ƒ°üa ¢ùÑà≤j É¶YGh ™ª°ùf Éeóæ©a
™«£à°SCG πg{ ¢ù«d ƒg ¬¡Lƒf ¿r GC »¨Ñæj …òdG ΩÉ¡dG ∫GDƒ°ùdÉa ,ÒÑc ÉC £ÿG ¿q GE .záÑgƒŸG
12

ik Bijbelverzen uit het hoofd leren?”, maar: “Wil ik ze uit het hoofd
leren?” Als we daar werkelijk naar verlangen, dan zullen we er zonder
twijfel in slagen om ze uit het hoofd te leren.

∂dP πªY ‘ ÉæàÑZQ âfÉc ¿r ÉE a z?Égô¡¶à°SCG ¿r GC ójQCG πg{ ,z? ÜÉàµdG äÉjBG QÉ¡¶à°SG
.ÉgQÉ¡¶à°SG ‘ íéæf ÖjQ ÓH ÉæfCÉa ,É≤M Iójó°T

Waarom dienen de gelovigen zich bezig te houden met het memoriseen van
Bijbelgedeelten? Daar zijn vele redenen voor. Wij zullen u er enkele geven:

,IÒãc ÜÉÑ°SCG ∂dòd ?ÜÉàµdG øe AGõLCG QÉ¡¶à°SG ‘ ¿ƒæeDƒŸG ºà¡j ¿r GC »¨Ñæj GPÉŸ
:É¡°†©H ºµ«dGh

1. omdat het memoriseren van Bijbelverzen een heilige schat is voor
deze tijd en voor de eeuwigheid. Iedere kennis van de Bijbel die u
zich hier eigen maaakt, blijft met u tot in de hemel. Veel dingen die
wij leren, zullen geen nut hebben in de hemel, maar “het Woord van
de Heer blijft in eeuwigheid” (1 Petrus 1:25).
2. omdat het een hulp voor ons is in dit aardse leven. De Psalmdichter
zei: “Ik berg uw Woord in mijn hart opdat ik tegen U niet zondige”
(Psalm 119:11). Herinnert u zich hoe de Heer Jezus reageerde op de
verzoeking door de satan in de woestijn? Hij reageerde erop met het
aanhalen van Bijbelverzen (Matthéüs 4:4,7,10). De duivel vlucht
altijd als we het zwaard van GOD tegen hem opnemen.
3. omdat het een middel is om ons te leiden. Dit bedoelde David toen
hij zei: “Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn
pad” (Psalm 119:105). De lamp en het licht onderwijzen ons waar wij
onze volgende voetstap zullen zetten. Dit doet de Bijbel werkelijk,
wanneer wij haar bewaren in ons geheugen (Deuteronomium 6:6).
4. omdat het een uiterst waardevol middel is om anderen voor Christus
te winnen. Onze eigen woorden zijn werkelijk van geen belang om
zielen tot de Verlosser te brengen, maar “het Woord van GOD is
levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend scherp
zwaard” (Hebreeën 4:12). Kunt u toepasselijke Bijbelverzen aanhalen
wanneer u getuigt tot mensen die niet zijn gered?
5. omdat het een bron is van geweldige troost (Romeinen 15:4). Er zijn veel
situaties in het leven waarin we niet in de Bijbel kunnen lezen. Wanneer
we de waardevolle beloften uit ons hoofd hebben geleerd, dan zullen zij
ons te allen tijde tot troost zijn als we die troost nodig hebben.
Wat moet de gelovige doen wanneer hij werkelijk Bijbelverzen wil
memoriseren en dat erg moeilijk vindt? Het antwoord daarop dat waarlijk op ervaring is gebaseerd luidt: Bid ervoor! Maak aan de Heer duidelijk dat u Bijbelverzen wilt memoriseren tot zijn eer en Hij zal u “de
wens van uw hart” geven (Psalm 37:4).
13

áaô©e πµa ,ájóHC’Gh ô°VÉ◊G âbƒ∏d á°Só≤e IÒNP ÜÉàµdG äÉjBG QÉ¡¶à°SG ¿q ’
C
áÁóY ¿ƒµà°S º∏©àf É‡ IÒãc GQƒeCG ¿q GE .AÉª°ùdG ≈àM n∂©e ≈≤ÑJ ,Éæg É¡Ñ°ùµJ ÜÉàµ∏d
.(25:1 ¢Sô£H 1) zóHC’G ¤EG âÑãàa ÜôdG áª∏c{ ÉeCG ,AÉª°ùdG ‘ IóFÉØdG
z∂«dEG A»£NCG ’ »µd »Ñ∏b ‘ ∂
n eÓc ä
o ÉC ÑN{ : ÂôŸG ∫Éb .IôgÉ¶dG IÉ«ë∏d ¿ƒY ¬fC’
‘ ¿É£«°ûdG ÜQÉŒ ,´ƒ°ùj ÜôdG πHÉb ∞«c ôcòJ π¡a .(11:119 Qƒeõe)
ÉªFGO Üô¡j ¢ù«∏HEG ¿q GE .(10 ,7 ,4:4 ≈àe) ÜÉàµdG äÉjBG ôcòH É¡∏HÉb ó≤d ?ájÈdG
.¬∏dG ∞«°S ¬«∏Y ô¡°ûf ÉeóæY
»∏Lôd êGô°S{ ∫Éb ÉeóæY »ÑædG OhGO √ó°üb Ée Gòg , OÉ°TQEÓd á∏«°Sh ¬fC’
øjCG ÉæfÉª∏©j ,QƒædGh êGô°ùdÉa .(105:119 Qƒeõe) z»∏«Ñ°ùd Qƒfh n∂ eÓc
√ÉfôNP Éæc r¿EG ,ÜÉàµdG Éæd ¬∏©Øj Ée É≤M Gògh .ÉæeGóbC’ á«fÉãdG Iƒ£ÿG ™°†f
.(6:6 á«æãJ) ÉæJôcGP ‘
øëf ÉæJÉª∏µd â°ù«∏a .í«°ùŸG ¤EG øjôNBG íHQ ‘ áª«≤dG á≤FÉa á∏«°Sh ÒN ¬fC’
ádÉ©ØdGh á«◊G{ ¬∏dG áª∏µd πH ,¢ü∏ıG ¤EG ¢SƒØædG ¬«LƒJ ‘ á«≤«≤◊G á«ªgC’G
¢ùÑà≤J ¿r GC ™«£à°ùJ π¡a .(12:4 Ú«fGÈY) zøjóM …P ∞«°S πc øe ≈°†eC’Gh
?Ú°ü∏ıG Ò¨d ó¡°ûJ ÉeóæY áÑ°SÉæe äÉjBG
å«M ,IÉ«◊G ‘ ∞bGƒe çó– Ée GÒãc .(4:15 á«ehQ) Ö«éY ájõ©J Qó°üe ¬fC’
¿ƒµJ É¡fCÉa ,áæ«ªãdG √ó«YGƒe Éfô¡¶à°SG ób Éæc ¿r ÉE a ,ÜÉàµdG IAGôb øe øµªàf ’
.áLÉ◊G äÉbhCG ™«ªL ‘ Éæd ájõ©J

1

2

3

4

5

?GóL ÉÑ©°U √óLƒa ,ÜÉàµdG äÉjBG ô¡¶à°ùj ¿r GC É≤M OGQCG GPEG , øeDƒŸG π©Øj ¿r GC »¨Ñæj GPÉe
¿r GC ójôJ ∂qfGC Üô∏d í°Vh
q .∂dP πLC’ p π°U :ƒgh »≤«≤M QÉÑàNG øY QOÉ°U ÜGƒL Gò¡d
.(4:37 Qƒeõe) zn∂Ñ∏b ∫Dƒ°S{ n∂«£©«°S ƒgh ,√óÛ ÜÉàµdG øe äÉjBG ô¡¶à°ùJ
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De eerste vraag waarop we antwoord moeten geven wanneer we met
uit het hoofd leren beginnen, is: “Wat moeten we memoriseren?” We
geven u hieronder enkele praktische adviezen:

∂
n «dEGh .z?ô¡¶à°SCG ¿r GC »¨Ñæj GPÉe{ :ƒg QÉ¡¶à°S’G AóH óæY ,ÜGƒ÷G ≥ëà°ùj ∫GDƒ°S ∫hCGh
:Ió«ØŸG íFÉ°üædG ¢†©H

• de gelovige moet beginnen afzonderlijke Bijbelverzen te memoriseren. Hij kan een reeks verzen kiezen uit het reddende evangelie, of
een selectie van kostbare beloften, of een verzameling verzen die met
een speciaal Bijbels onderwerp samenhangen. Vervolgens begint
men ze één voor één te memoriseren.
• daarna kan hij geleidelijk aan beginnen om Bijbelgedeelten uit het
hoofd te leren. Tot de meest gekozen en geliefde gedeelten behoren
in dit verband Psalm 23, Jesaja 53, Johannes 1 en 17, 1 Corinthiërs 13
en Hebreeën 1 en 11.
• daarop volgt het van buiten leren van Bijbelboeken in hun geheel.
Dit is werkelijk de beste methode om de boodschap van een
Bijbelboek te begrijpen.

QÉàîj ó≤a ,¢Só≤ŸG ÜÉàµdG øe IOôØe äÉjBG QÉ¡¶à°SÉH ÇóàÑj r¿CG øeDƒŸG êÉàëj ób
äÉjBG áYƒª› hCG ,áæ«ªãdG ó«YGƒŸG øe áÑîf hCG ,á«°UÓÿG π«‚E’G äÉjBG øe á∏°ù∏°S
,IóMGh ÉgQÉ¡¶à°SÉH GC óÑj ºK , ÜÉàµdG ™«°VGƒe øe ¢UÉN ´ƒ°Vƒe …CÉH ≥∏©àJ
.IóMGƒa
‘ áÑÑÙG äÉÑîàæŸG øeh .ÜÉàµdG øe ∫ƒ°üa QÉ¡¶à°S’ ,êQóàj ¿r GC ™«£à°ùj ºK
Ú«fGÈY h13 ¢SƒãfQƒc 1 h17 ,1 ÉæMƒj h53 AÉ«©°TEG h23 Qƒeõe ÜÉÑdG Gòg
.11 h 1
É≤M Ö«dÉ°SC’G ø°ùMCG »g √ògh ,ÜÉàµdG øe É¡∏ªcCÉH QÉØ°SCG QÉ¡¶à°SG ∂dP »∏jh
.ÜÉàµdG øe ôØ°S …CG ádÉ°SQ º¡Ød

Het grootste probleem is “Hoe kan ik memoriseren?” en “Wat is de
beste methode daarvoor?” We moeten op één punt erg duidelijk zijn en
dat is, dat er geen makkelijke of snelle methode is om te memoriseren.
Wel zijn door sommigen uitstekende methoden ontwikkeld die u helpen bij het memoriseren, maar zij alle kosten moeite en inspanning.
Wanneer u de zaak van het memoriseren vanuit deze laatste gedachte
benadert, dan zult u niet teleurgesteld of lusteloos worden ten aanzien
van uw vaste besluit en initiatief om te memoriseren.

Ö«dÉ°SC’G π°†aCG ƒg Ée{ h z?QÉ¡¶à°S’G ™«£à°SCG ∞«c{ »¡a iÈµdG á∏µ°ûŸG ÉeCG
QÉ¡¶à°SÓd óLƒJ ’ ¬fCG »gh ,IóMGh á£≤f ‘ GóL Úëjô°U ’hCG øµæ∏a .z?∂dòd
≈˘∏˘Y ó˘YÉ˘°ùJ IRÉ˘à‡ Ö«˘dÉ˘°SCG OÉ˘é˘jE’ ¢†©˘Ñ˘ dG π˘˘ª˘ Y ó˘˘≤˘ a ,IÒ°üb hCG á˘˘∏˘ ¡˘ °S á˘˘≤˘ jô˘˘W
,QÉ¡¶à°S’G ´ƒ°Vƒe â
n ¡LGh ¿r ÉE a .á≤°ûeh AÉæY Ö∏£àJ É¡©«ªL É¡æµdh ,QÉ¡¶à°S’G
.QÉ¡¶à°S’G ≈∏Y ∂
n eGóbEG iód ∂
n àÁõY QƒîJ hCG π°ûØJ ’ ∂
n fCÉa ,IÒNC’G IôµØdG √ò¡H
¿hóH iG) ¢VÉ«H ≈∏Y IÒ¨°üdG äÉbÉ£ÑdG øe GOóY ô°†– ¿r GC »g ,á«dÉàdG Iƒ£ÿGh
≈∏Y ájB’G ÖàcCG .Îªàæ°S 5 ‘ Îªàæ°S 8 ƒëf ¿ƒµj ¿r GC π°†aC’Éa ,É¡ªéM ÉeCG .(áHÉàc
´ƒædG Gòg øe áYƒÑ£e äÉbÉ£H ∑Éægh .ôNB’G ÖfÉ÷G ≈∏Y ógÉ°ûdGh ábÉ£ÑdG ÖfÉL
áHÉàc ¿q ÉE a .∂
n JGòH Égó©J »àdG äÉbÉ£ÑdG ,á«∏°†aC’G »£©J áæ«©e óFGƒa ∑Éæg øµdh ,™«Ñ∏d
™``ª°ùf É‡ %10 ôcòàf ÉæfC’ ( n∂ægP ‘ äÉª∏µdG â«ÑãJ ≈∏Y óYÉ``°ùJ É¡æ«Y äÉjB’G
.¬∏ª©f É‡ %90h ¬dƒ≤f É‡ %70 h iôf É‡ %50 h

De volgende stap is dat u een aantal kleine, witte onbeschreven kaartjes
neemt. De beste maat daarvoor is ongeveer 8 bij 5 centimeter. Schrijf het
vers op de ene zijde van het kaartje-en de verwijzing op de andere zijde.
Er zijn gedrukte kaartjes van dit type te koop. Maar er zijn bepaalde
voordelen die maken dat het beter is om de kaartjes zelf te maken. Het
schrijven van de verzen zal u helpen om de woorden in uw hoofd te
prenten. Want wij onthouden 10% van wat wij horen, 50% van wat wij
zien en 60% van wat wij zeggen en 90% van wat wij doen.

•

•

•

∫hC’ §Ñ°†dÉH É¡ª∏©Jh ábóH ájB’G äÉª∏c ≈∏Y ô¶fCG .IôŸG ƒ∏J IôŸG ÉgCGôbGh ábÉ£H òN ºK
.øµeCG ¿r GE ∫ÉY äƒ°üH ∂dP øµ«dh É°†jCG ógÉ°ûdG GC ôbG , Iôe ájB’G äCGôb Éª∏ch ,Iôe

Neem dan een kaartje en lees het enige keren. Kijk nauwkeurig naar de
woorden en leer ze precies vanaf de eerste keer. Bij iedere keer dat u het
vers leest, leest u ook de verwijzing en u doet het zo mogelijk hardop.
Op die manier zult u de boodschap via het oog en het oor opnemen.
14
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Door dit regelmatig te doen, zal het niet lang duren of u zult steeds minder naar het kaartje behoeven te kijken omdat u, wat erop geschreven
staat, van buiten hebt geleerd.

ô°üÑdÉH …
r GC ) ¿PC’G ≥jôWh ,Ú©dG ≥jôW øY ádÉ°SôdG ÖYƒà°ùJ á≤jô£dG √òg »Øa
∂
n fC’ ábÉ£ÑdG ¤EG ô¶æ∏d êÉ«àMG πbG Ò°üJ π«∏b ó©Hh . ºFGódG QGôµàdG ™eh .(™``ª°ùdGh
.É¡«∏Y Üƒàµe ƒg Ée ßØ–

Denkt u nu niet dat uw werk is afgelopen als u het vers en de verwijzing kunt opzeggen zonder op het kaartje te kijken. U moet het blijven
herhalen. Wanneer u ertoe overgaat om nieuwe verzen te leren, moet u
niet vergeten vooraf de al geleerde verzen te herhalen. Kijk naar het
vers en probeer de verwijzing erbij te herinneren. Kijk dan naar de verwijzing en probeer het vers op te zeggen. Vraag één van uw vrienden
om uw woorden nauwkeurig te controleren als u de verzen voor hem
opzegt.

¤EG ô¶æJ ¿r GC ¿hO ,ógÉ°ûdGh ájB’G IhÓJ ™«£à°ùJ ÉeóæY ≈¡àfG ób ∂
n ∏ªY ¿q GC ø¶J ’h
¢ùæJ ’ IójóL äÉjBG ¤EG π≤àæJ ÉeóæYh .É¡à©LGôe ‘ ôªà°ùJ ¿r GC »¨Ñæj πH ,ábÉ£ÑdG
ô¶fG ºK .É¡d ógÉ°ûdG ôcòJ ¿r G ∫hÉMh ájB’G ¤EGô¶fG .ÓÑb É¡àª∏©J »àdG äÉjB’G á©LGôe
,∂dGƒbCG ∂d §Ñ°†j ¿r GC ,∂FÉbó°UCG óMCG øe Ö∏WGh ,ájB’G ƒ∏àJ ¿r GC ∫hÉMh ógÉ°ûdG ¤EG
.¬d äÉjB’G ƒ∏àJ âfCGh

Nog een waarschuwing! Na het eerste enthousiasme, noet u niet proberen meer dan nodig is in één keer te leren. Het is beter dat u op één dag
één vers goed leert dan dat u probeert vele verzen te onthouden en er
dan mee stopt. Als u dagelijks één nieuw vers leert en vooraf herhaalt
wat u al uit het hoofd hebt geleerd dan zult u 365 Bijbelverzen per jaar
onthouden. U zult zich een fijne, nuttige gewoonte hebben aangeleerd,
die daarna niet zo moeilijk meer is. Sommigen hebben gezegd dat dit
aantal verzen te veel was als zij het voldoende wilden herhalen en daarom raden zij aan om drie verzen per week te onthouden en op zijn
minst 20 verzen per dag te erhalen. Als we memoriseren moeten we de
nauwkeurigheid de voorrang geven ten opzichte van de hoeveelheid.
De laatste vraag is deze: “Wanneer zal ik memoriseren?” De beste
methode is om een bepaalde tijd vast te leggen om te memoriseren. Het
zou kunnen bij de stille tijd (wanneer we de Bijbel lezen en God aanbidden) in de ochtend. Het vers dat we ‘s ochtends leren is gelijk aan
een heerlijk ontbijt waarvan de smaak u de hele dag bij blijft.
Er zijn soms vrije ogenblikken waarvan u kunt profiteren, zoals tijdens
een trein, bus of autoreis of als u op een afspraak wacht, in de pauze, of
bij het middageten. Al die verloren ogenblikken kunnen een blijvende
waarde hebben tot eer van GOD. Draag een verzameling verzen bij u en
leer ze in momenten als deze.

øe ÌcCG QÉ¡¶à°SG ∫hÉ– ’ ∫hC’G »°SÉª◊G n∂YÉaófG óæY ! ÖdÉ£∏d ôjò– áª∏c √ògh
ßØ– ¿r GC ∫hÉ– ¿r GC øe É«eƒj IóMGh ájBG Gó«L ßØ– ¿r GC π°†aC’Éa .IóMGh á©aO ΩRÓdG
∂∏J â©LGQh ,É«eƒj IójóL IóMGh ájBG âª∏©J ¿r ÉE a .∂dP øY ™£≤æJ ºK IójóY äÉjBG
¿ƒµJh .áæ°ùdG ‘ ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG øe ájBG 365 ßØ– ∂
n fCÉa ,É≤HÉ°S É¡Jô¡¶à°SG »àdG
Gòg ¿q GC , ¢†©ÑdG ÈàNG óbh .ó©H É¡«a áHƒ©°U ’ Ió«Øe áé¡Ñe IOÉY n∂°ùØf näOƒY ób
äÉjBG çÓK ßØM ¿ƒMÎ≤j ∂dòdh ,á«aÉµdG á©LGôŸG OGQCG GPEG Òãc äÉjB’G øe QGó≤ŸG
.É«eƒj πbC’G ≈∏Y ájBG øjô°ûY á©LGôeh ,É«YƒÑ°SCG
Éæ«©e Éàbh Oó– ¿r GC »g ∂dòd á«dÉãŸG á≤jô£dG ¿q GE .z?ô¡¶à°SCG ≈àe{ ƒg ÒNC’G ∫GDƒ°ùdGh
‘ É¡ª∏©àJ ájBG ¿q GE .É«MÉÑ°U ÜÉàµdG IAGôb âbh ™e ¬∏©Œ óbh ,É«eƒj QÉ¡¶à°SÓd
.QÉ¡ædG á∏«W ∂
n ©e òjò∏dG É¡ª©W ≈≤Ñj ,áÑ«W áª≤d áHÉãÃ »g ,ìÉÑ°üdG
hCG ¢UÉÑdG hCG QÉ£≤dG ‘ ôØ°ùdG AÉæKCG É¡æe IOÉØà°S’G n∂æµÁ ÆGôa äÉbhCG ∑Éæg q¿GC ºK
™«ªéa .AGò¨dG ΩÉ©W ∫hÉæJ äÉYÉ°S hCG äÉMGÎ°S’G AÉæKCG hCG óYƒe QÉ¶àfG hCG IQÉ«°ùdG
áYƒª› πªMG .¬∏dG ó«éªàd áªFGódG É¡àª«b É¡d ¿ƒµJ ¿r GC øµÁ √òg ÆGôØdG äÉbhCG
.äÉbhC’G √òg πãe ‘ É¡°SQOGh äÉjB’G

Tenslotte kan het memoriseren van de Bijbel een verheugende bezig15
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heid zijn, wanneer we als gezin of met onze vrienden bij elkaar komen
om te eten. Bij ieder die zich inspant om de gekozen verzen te onthouden, zal een gezonde wedijver ontstaan. Vaak zal dat er ook toe leiden
om de betekenis van die verzen te onderzoeken. Zo krijgt u het gewenste resultaat.

hCG Éæà∏FÉ©H ÉæYÉªàLG iód Gó«©°S ÓªY ÜÉàµdG QÉ¡¶à°SG Ò°üj ¿r GC øµÁ ,GÒNCGh
QÉ¡¶à°S’G äÉjBG ßØM ‘ ó¡àéj ¢üî°T πc ‘ ódƒààa ΩÉ©£dG ∫hÉæJ óæY ÉæFÉbó°UCG
, äÉjB’G ∂∏J ÊÉ©e ‘ É°†jCG åëÑdG QÉãj Ée GÒãch .á©aÉædG á≤HÉ°ùŸG ìhQ IQÉàıG
.áHƒ∏£ŸG IóFÉØdG π°üëàa

Niets wat in deze les is besproken zal u tot voordeel strekken wanneer
u het niet in praktijk brengt. Aan de andere kant zult u vele zegeningen
ontvangen, in dit leven en in het toekomende, als u werkelijk het Woord
van GOD in uw hart bergt. Start nu met het memoriseren van de Bijbel.

.πª©dG ™°Vƒe ¬©°†J ⁄ É‡ IóFÉa ájCÉH ∂
n «JCÉj ¢SQódG Gòg ‘ ôcòj É‡ A»°T ’ ¬fCG ÒZ
É≤M nâæc ¿r GC ,á«JB’G IÉ«◊G ‘h ,IÉ«◊G √òg ‘ ICÉaÉµe ÅaÉµà°S n∂fCÉa ,iôNCG á¡L øeh
.¿B’G ÜÉàµdG QÉ¡¶à°SG ‘ πª©dG GC óHÉa . n∂Ñ∏b ‘ ¬∏dG áª∏c ÅÑîJ

LES 4
GOEDE WERKEN
Wanneer we spreken met mensen die niet gelovig zijn, dan proberen we
hen duidelijk te maken dat niemand gered kan worden door goede
werken. Maar als wij met gelovigen spreken, moeten we ook duideljk
stellen dat wij gered zijn om goede werken te doen (Efeziërs 2:8-10).
Keer op keer treffen wij in het Nieuwe Testament aansporingen aan die
ons ertoe aanzetten om goede werken te doen (Matthéüs 5:16; 1
Timotheüs 6: 17,18; 2 Timotheüs 3:17; Titus 2:7,14; 3:8,14; Hebreeën
10:24; 1 Petrus 2:12). Kenmerkend voor het leven van de Verlosser Jezus
is, “dat Hij is rondgegaan, goeddoende ...“ (Handelingen 10:38). En “het
is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester, en voor de slaaf
als zijn heer” (Matthéüs 10:25).
Wij leven in een uiterst egoïstische wereld, die is gebaseerd op de menselijke neiging om allereerst voor zichzelf te zorgen en pas daarna aan
anderen te denken. Maar de christelijke roeping en opdracht is om goed
te doen en voor anderen te leven, in overeenstemming met de woorden
van Paulus in 2 Corinthiërs 12:15 “Ik voor mij zal zeer gaarne offers
brengen, ja mijzelf opofferen voor uw zielen”. Iedere dag krijgen wij talrijke kansen om goede werken te doen voor anderen, om hen hulp te
bieden en een woord van troost te spreken voor wie bedroefd zijn.
Laten we die gouden kansen aangrijpen om Christus te dienen en van
Hem te getuigen. We geven u enkele voorbeelden:
1. de zieken: wat kunnen we doen voor de zieken? We kunnen hen blij
16

™HGôdG ¢SQódG
á◊É°üdG ∫ÉªYC’G
¢ü∏îj ¿r GC óMC’ øµÁ ’ ¬fCG º¡d í°Vƒf ¿r GC ∫hÉëf ,ÚæeDƒŸG ÒZ ¤EG çóëàf ÉeóæY
ÉæfCG ∫ƒ≤dG É°†jCG ócDƒf ¿r GC »¨Ñæj ÚæeDƒŸG ¤EG çóëàf ÉeóæY Éææµdh .á◊É°üdG ∫ÉªYC’ÉH
GQGôµJh GQGôe ójó÷G ó¡©dG ‘ ó‚h .(10-8:2 ¢ù°ùaCG) á◊É°U ∫ÉªYC’ ¿ƒ°ü∏ﬂ
¢ShÉ``Kƒª«J 1 h12:5 ≈àe) á◊É°üdG ∫ÉªYC’G á°SQÉ‡ ≈∏Y º¡ã– ÚæeDƒª∏d íFÉ°üf
Ú«fGÈY h14 ,8:2 h14 ,7:2 ¢ù£«J h17:3 ¢ShÉKƒª«J 2 h18 ,17 :6
{zGÒN ™æ°üj ∫ÉL{ ¬fCG ,´ƒ°ùj ¢ü∏ıG IÉ«M äGõ«‡ øeh .(12:2 ¢Sô£H 1 h24:10
.(25 10 ≈àe) √ó«°ùc óÑ©dGh ¬ª∏©ªc ¿ƒµj r¿GC ò«ª∏àdG »Øµjh .(38:10 ∫ÉªYCG)
øjôNB’ÉHh ’hCG º¡°ùØfCÉH ΩÉªàgÓd ô°ûÑdG π«e ¬«a ¬éàj ,ájÉ¨∏d ÊÉfCG ⁄ÉY ‘ ¢û«©f ÉæfEG
∫ƒ≤H ÓªY ,zøjôNBÓd ¢ûYh ,ÒÿG ™æ°UG{ »g áë∏ŸG á«ë«°ùŸG IƒYódG øµdh .GÒNCG
πLC’ ≥ØfCGh ≥ØfCG Qhô°S πµÑa ÉfCG ÉeCGh{ 15:12 ¢SƒãfQƒc 2 ¢ùdƒH ∫ƒ°SôdG
Ëó≤Jh ,øjôNBÓd ¿É°ùME’G πª©d IójóY ¢Uôa Éæd ìÉàJ Ωƒj πc »Øa .zºµ°ùØfCG
Ωóîfh á«ÑgòdG á°UôØdG √òg ºæà¨æ∏a .Úfhõëª∏d ájõ©J áª∏µH ≥£æf ¿r GC h º¡d IóYÉ°ùŸG
:á∏ãeC’G ¢†©H n∂«dEGh .¬d ó¡°ûfh í«°ùŸG
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maken met ons bezoek, fruit geven en goede boeken om te lezen.
Ook kunnen we een hoofdstuk uit de Bijbel met hen lezen en een
kort gebed uitspreken. Dit zijn uitstekende manieren tot contact met
mensen die niet behouden zijn, en ook om gelovigen te bemoedigen.
2. de bejaarden: bejaarden hebben oprechte waardering voor goede
werken die aan hen worden bewezen, vooral als die van jongeren
uitgaan. Een autoritje of een uitnodiging om te komen eten, het sturen van een kaart met een gelukwens bij speciale gelegenheden, zijn
manieren om het leven van Christus in ons in de praktijk te laten zien.
3. de armen: eenvoudige kennis van de Bijbel is al voldoende om ons
te doen weten dat de armen op een bijzondere manier delen in de
liefde van GOD. Zij die de armen dienen worden gezegend, maar
wie de armen verdrukken, worden gestraft. Wanneer u op verschillende manieren de armen helpt, dan valt u mogelijk het woord van
de Heer ten deel: “Goed gedaan”.
4. de mensen die buiten de maatschappij vallen: in bijna iedere
samenleving zijn wel mensen die door de maatschappij aan de kant
worden gezet, omdat zij een losbandig en zondig leven leiden. Het is
een natuurlijke zaak dat zij aan de kant worden geschoven. Maar het
navolgen van Christus brengt ons ertoe om te proberen hen te winnen.
Elke ziel is kostbaar, want Christus stierf voor hen. Men zegt dat een
gerespecteerd dienaar van Christus in versleten kleren rondliep en dat
hij in de achterbuurten van één van de grote steden woonde om enkele van die mensen van arme schepselen tot de Here Jezus te brengen.
5. hen die door het noodlot zijn getroffen: er is vrijwel geen samenleving zonder gezinnen, die getroffen zijn door moeilijkheden en
tegenslagen. De gelovige moet deze omstandigheden aangrijpen om
de mensen te helpen die zijn getroffen door brand, diefstal, een plotselinge gebeurtenis of de dood.
6. het eigen gezin: wanneer men probeert goed te doen voor anderen,
moet men niet het belang van het eigen gezin over het hoofd zien.
We hebben de opdracht om onze ouders te eren en daarmee hebben
we dus altijd een taak ten opzichte van onze familie. We moeten
voortdurend aandacht schenken aan deze verantwoordelijkheden.
Het is een slecht getuigenis, wanneer we ons voor hen die buiten
staan gedragen als een heilige, en in ons eigen gezin als een ongelovige leven (1 Timotheüs 5:8). Denk ook aan Psalm 101:2 “Ik wandel
in oprechtheid mijns harten in mijn huis”.
De hiervoor genoemde groepen die het past om goede werken te beto17

º¡°û©æf ¿r GC ÉææµÁ ?¢VôŸG ºgó©bCG øjòdG ∂ÄdhC’ πª©f ¿r GC ÉææµÁ GPÉe :≈°VôŸG 1
øe π˘°üa IAGô˘bh á˘©˘dÉ˘£˘ª˘∏˘d Ió˘«˘Ø˘e Öà˘c º˘¡˘FÉ˘£˘YEGh á˘¡˘cÉ˘Ø˘dG Ëó˘≤˘Jh É˘æ˘JGQÉ˘jõ˘H
Ú°ü∏ıG Ò¨˘H ∫É˘˘°üJÓ˘˘d IRÉ˘˘à‡ Ö«˘˘dÉ˘˘°SCG √ò˘˘g -IÒ°üb IÓ˘˘°U ™˘˘e º˘˘¡˘ d ÜÉ˘˘à˘ µ˘ dG
.ÚæeDƒŸG ™«é°ûJh
ø˘e äAÉ˘L GPEG É˘ª˘«˘°S ’ º˘¡˘d ¿É˘°ùME’G ∫É˘ª˘ YCG É˘˘«˘ Ñ˘ ∏˘ b ¿ƒ˘˘æ˘ °ùŸG Qóq ˘ ≤˘ j :¿ƒæ°ùŸG 2
º¡d áÄæ¡J ábÉ£H ∫É°SQEG hCG ΩÉ©£dG ∫hÉæàd º¡JƒYO hCG IQÉ«°S ‘ º¡∏≤æc ,çGóMC’G
.Éæ«a í«°ùŸG IÉ«M QÉ¡XE’ á«∏ªY Ö«dÉ°SCG √òg -á°UÉN äÉÑ°SÉæe ‘
Ö«°üf øe AGô≤Ø∏d Ée ÉæeÓYEG »ØµJ ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ‘ á£«°ùH áaô©e ¿q GE :AGô≤ØdG 3
º¡fƒ≤jÉ°†j øjòdG ÉeCG ,¿ƒHƒ£j AGô≤ØdG ¿ƒeóîj øjòdÉa .º¡d ¬∏dG áÑﬁ øe ¢UÉN
.zÉqª©f{ ó«°ùdG ∫ƒb n∂Ñ°ùµj ób áØ∏àﬂ πFÉ°SƒH AGô≤Ø∏d n∂JóYÉ°ùe ÉeCG ,¿ƒÑbÉ©«a
¿ƒ°û«©j º¡fC’ ,¢SÉædG º¡Ñæéàj ¢SÉfCG ÉÑjô≤J ™ªà› πc ‘ óLƒj :¿hPƒÑæŸG 4
Éæ©aó«a ,í«°ùŸÉH πãªàdG ÉeCG .A’Dƒg ÜÉæàLG »©«Ñ£dG øªa .ºKE’Gh QƒéØdG á°û«Y
ΩGóN óMCG q¿CG ∫É≤j .É¡æY …OÉØdG äÉe áæ«ªK É°ùØf º¡æe πµd ¿C’ ,º¡ëHôd »©°ùdG
ióMEG ‘ IQòb AÉ«MCG ‘ øµ°ùjh á«dÉH ¢ùHÓe …óJôj ¿Éc øjQƒbƒdG í«°ùŸG
¤EG º¡Ñjô≤Jh ¥ÓNC’G »£ëæŸG A’Dƒg ¢†©H ìÓ°UEG øe øµªà«d ,IÒÑµdG ¿óŸG
.´ƒ°ùj ÜôdG
äÉ≤«°†dÉH âÑ«°UCG äÓFÉY øe ™ªà› …
q GC ƒ∏îj ’ OÉµj :çQGƒµdG ƒHƒµæe 5
GƒÑµf øjòdG ∂ÄdhCG IóYÉ°ùŸ √ò¡c ÉahôX øeDƒŸG ºæà¨j ¿r GC »¨Ñæ«a .ÖFÉ°üŸGh
.äƒe hCG ,ÇQÉW çOÉM hCG ábô°ùdG hCG ≥jô◊ÉH
¿CÉ°T πª¡j ’ ¿r GC øjôNBÓd ¿É°ùME’G ¬àdhÉﬁ óæY ¿É°ùfEÓd »¨Ñæj :á°UÉÿG á∏FÉ©dG 6
.Éæà«Ñd ¬∏ª©f ÓªY ÉªFGO ∂dÉæg ¿q GC Éªc .ÉæjódGh ΩGôcEÉH á«°Uh Éæjó∏a ,á°UÉÿG ¬à∏FÉY
.äÉ«dƒÄ°ùŸG √òg ≈∏Y áÑXGƒŸÉH ºà¡f ¿r GC »¨Ñæ«a
Ò¨c ¢û«©Jh ,êQÉÿG ‘ øjòdG ΩÉeCG ¢ùjó≤c ±ô°üàJ ¿r GC IOÉ¡°ûdG √ƒ°ûj Éªªa
‘ ∂∏°SG{ .(2h1:10 QƒeõŸG ‘ Éªch .(8:5 ¢ShÉKƒª«J 1) ∂
n à«H ‘ øeDƒŸG
.z»à«H §°Sh ‘ »Ñ∏b ∫Éªc
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nen, dienen slechts als voorbeeld. Het is ook mogelijk om vele anderen
te bedenken, die u aan de voorgaande zou kunnen toevoegen.
Als u probeert na te komen wat hiervoor werd besproken, zoals dat ook
moet, dan zult u bemerken dat de volgende regels in de praktijk van
toepassing zijn:
1. Probeer dagelijks iets goeds te doen. Vraag de Heer dat Hij u gelegenheden en kansen geeft.
2. Zoek naar werk dat gedaan moet worden en voer het uit. Er gaat een
verhaal over een werkgever die sollicitanten ontving. Hij legde een
prop papier in de gang waar zij doorheen zouden lopen. Zes van hen
gingen eraan voorbij, maar de zevende raapte hem op en deed hem
in de prullebak. Aan hem werd de baan gegeven.
3. Wanneer u zich gedrongen voelt om een goede daad te doen, verzuim dan nooit die ook te doen. Volg het advies op dat door Maria,
de moeder van Jezus, werd gegeven: “Wat Hij u ook zegt, doet dat!”
(Johannes 2:5). Denk ook aan de belangrijke waarschuwing van de
apostel Jacobus: “Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet,
is het hem tot zonde” (Jacobus 4:17).
4. Doe uw goede werken zoveel mogelijk in stilte en in het verborgene
(Matthéüs 6:24). Het is niet belangrijk dat de mensen u prijzen, maar
dat u van de Heer goedkeuring ontvangt.
5. Doe goed aan hen die u niet kunnen belonen (Lucas 14:12-14). De
hand van God is groter dan de handen van mensen, en zijn beloning
groter dan die van hen.
6. Doe goed aan hen die u haten en u verdrukken (Romeinen 12:20).
Over één van de grootste mannen van GOD werd gezegd: “Het beste
middel om toegang te krijgen tot zijn vriendelijkheid is door ruw
tegen hem te zijn”. Hij had echt geleerd om de voetsporen van zijn
Verlosser te volgen. Men vertelt van een soldaat die in de oorlog
wreed werd behandeld vanwege zijn openlijke getuigenis van
Christus. Terwijl hij op een nacht aan het bidden was, gooide een sergeant zijn met modder besmeurde schoenen naar hem toe. De soldaat sprak hem hier niet op aan, maar ging door met bidden. ‘s
Morgens vond de sergeant zijn schoenen naast zijn bed en zij waren
blinkend schoon. Hij was hierdoor erg ontroerd. Nog diezelfde dag
werd ook hij behouden.
7. Gebruik al uw gaven (Prediker 9:10). Immers naald en draad, of pen
en inkt in de hand van een toegewijde gelovige leiden tot grote wer18

∂
n æµÁ PEG .§≤a ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y É¡«dEG ¿É°ùME’G Rƒéj »àdG ÉgôcP äÉ≤Ñ£dG äôcP ó≤d
.ºgôcP Ωó≤J øe ¤EG º¡Ø«°†Jh øjÒãc øjôNBÉH ôµØJ ¿r GC
: É«∏ªY ≥«Ñ£àdG á∏HÉb á«dÉàdG óYGƒ≤dG óŒ Öéj Éªc √ôcP ≥Ñ°S ÉÃ ΩÉ«≤dG n∂àdhÉﬁ ‘h
.äÉÑ°SÉæŸGh ¢UôØdG ∂
n «£©j ¿r GC ÜôdG øe Ö∏WG .É«eƒj ÉfÉ°ùMEG πª©J ¿r GC ∫hÉM 1
áeóÿG »ÑdÉW πHÉ≤j ¿Éc πªY ôjóe ¿q GC ∫É≤j .¬∏ªYGh ÖLGƒdG πª©dG øY ¢ûàa 2
É¡æY ôªa .¬«∏Y GhôÁ ¿r GC »¨Ñæj ¿Éc …òdG ≈°ûªŸG ¢VQCG ≈∏Y áààØe á°UÉ°üb ™°VƒH
…òdG ƒg ¿Éµa äÓª¡ŸG á∏°S ‘ ÉgÉ≤dCGh É¡£≤àdÉa ™HÉ°ùdG ÉeCG ,º¡æe áà°S ¢UÉî°TCG
.áØ«XƒdG »£YCG
´ƒ°ùj ΩCG Ëôe IQƒ°ûe ™ÑJGh .áàÑdG ¬∏ª¡J Óa É◊É°U ÓªY πª©àd ™aGóH ä
n ô©°T GPEG 3
øªa{ ΩÉ¡dG Üƒ≤©j ∫ƒ°SôdG ôjò– ôcòJh .5:2 ÉæMƒj z√ƒ∏©aÉa ºµd ∫Éb Éª¡e{
.(17:4 Üƒ≤©j) z¬d á«£N ∂dòa πª©j ’h Éæ°ùM πª©j ¿r GC ±ô©j
.(42:6 ≈àe) ¿ÉªàµdGh Ahó¡dG øe ™«£à°ùJ Ée Qó≤H á◊É°üdG ∂
n dÉªYCG πªYG 4
.ÜôdG ¿É°ùëà°SG ≈≤∏J ¿r GC πH ¢SÉædG ∂
n MóÁ ¿r GC º¡ŸG ¢ù«∏a
¬∏dG ój ¿q ÉE a .(14,12:14 Ébƒd) ∑ƒÄaÉµj ¿r GC ¿ƒ©«£à°ùj ’ øjòdG ¤EG ø°ùMCG 5
.º¡JBÉaÉµe øe º¶YCG ¬JBÉaÉµeh ô°ûÑdG ój øe º¶YCG
∫ÉLQ óMCG øY π«b .(20:12 á«ehQ) n∂fhó¡£°†jh n∂fƒ°†¨Ñj øjòdG ¤EG ø°ùMCG 6
.z¬d áXÉ¶ØdG QÉ¡XEÉH »g ¬æe ¿É°ùMEG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á∏«°Sh ≥KhCG ¿q GC { AÉª¶©dG ¬∏dG
.¢ü∏ıG QÉKBG »Øà≤J ¿r GC É≤M º∏©J ó≤a
,í«°ùª∏d á«æ∏©dG ¬JOÉ¡°T ÖÑ°ùH Üô◊G AÉæKCG IhÉ°ù≤H πeƒY ÉjóæL ¿q GC ≈µëjh
¬Øj º∏a ∫ÉMhC’ÉH ï£∏ŸG ¬FGòëH ¢ûjhÉ°T ¬aòb á∏«d äGP »∏°üj ¿Éc Éªæ«Ña
ÖfÉéH ¬FGòM ¢ûjhÉ°ûdG óLh ìÉÑ°üdG ‘h .»∏°üj ôªà°SG πH áª∏µH …óæ÷G
.¬æ«Y Ωƒ«dG ∂dP ¢ü∏Nh ôKCÉàa zÉ©ª∏e{ ÉØ«¶f √ôjô°S
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ken voor GOD. Ieder van ons kan iets voor de Heer doen
(Handelingen 9:36-39).
8. Doe alles in de naam van de Heer (Colossenzen 3:17). Gebruik iedere geschikte gelegenheid als een kans om te spreken van uw Meester,
zelfs als u koopt of verkoopt, ja, bij al uw dagelijkse activiteiten.
Laat de beloning u niet ontgaan van wat u voor anderen kunt doen. U
krijgt daar niet slechts hetzelfde voor terug, maar het loon voor wat u
deed zal overvloedig zijn. Er gaat een verhaal over een jongen die op
een dag een portemonnee met munten vond ter waarde van 200 dinar.
Hij begon bij zichzelf te denken of hij de portemonnee aan de eigenaar
zou terug geven of dat hij hem zou houden. Tenslotte besloot hij hem
aan de eigenaar terug te geven. Hij liep naar een deftig huis, belde aan
en overhandigde de portemonnee aan de eigenaar die hem met een hartelijk woord van dank aannam. Maar hoe groot was verbazing en de
blijdschap van de jongen toen hij voor zijn trouw werd beloond, namelijk niet met een klein deel ervan of met hetzelfde bedrag, maar met een
bedrag dat was verdubbeld, namelijk 400 dinar. Nooit had de jongen
spijt van wat hij had gedaan. Zo zult u ook geen spijt hebben als u zichzelf eraan went om goede daden te doen.
“Leef voor de ander, als u wilt leven naar de Bijbel.
0, wat zult u huilen, als u het voor uzelf houdt,
want dan zult u, hoewel niet verwacht, ellende ontmoeten”

øeDƒe ój ‘ GOGóeh Éª∏bh É£«Nh IôHEG ¿q GE .(10:9 á©eÉL) ∂
n ÑgGƒe ™«ªL πª©à°SG 7
∫ÉªYCG) Üô∏d ÓªY πª©j ¿r GC ™«£à°ùj Éæe πµa .¬∏d á```ª«¶Y ’ÉªYCG …ODƒJ Qƒ«Z
.(39 ,36: 9
∫ƒ≤J á°UôØc áÑ°SÉæe πc πª©à°SG .(17:3 »°Sƒdƒc) ÜôdG º°SÉH A»°T πc πªYG 8
.á«eƒ«dG äÓeÉ©ŸGh AGô°ûdGh ™«ÑdG ‘ ≈àM ∑
n ó«°S πLC’ áª∏c É¡«a
ÉªY ôLC’G ójõj πH §≤a πãŸÉH ¢Vô©àJ ’ n∂fq GE . øjôNBÓd ¬∏ª©J É‡ A»°T ôLCG ™«°†j ’
¬°ùØf ‘ ôµØj òNCÉa ,QÉæjO 200 É¡«a Oƒ≤f á¶aÉM Iôe óLh Gódh ¿q GC ≈µëj .â∏ªY
∫õæe ¤EG QÉ°ùa .ÉgOQ ≈∏Y ¬jCGQ ôq b GÒNCGh ? É¡H ßØàëj ΩCG É¡ÑMÉ°U ¤EG á¶aÉ◊G Oôj πg
¿Éc Éeh .πjõ÷G ôµ°ûdÉH É¡ª∏°ùJ …òdG É¡ÑMÉ°üd á¶aÉ◊G º∏°Sh ¢Sô÷G ´ôbh ºîa
πH ≠∏ÑŸG äGòH ’h ¬æe Ò¨°U AõéH ¬àfÉeCG ≈∏Y Åaƒc ÉeóæY ¬Môah ódƒdG á°ûgO ó°TCG
GPEG ΩóæJ ød â
n fCG ∂dòch .§b ¬∏ªY Ée ≈∏Y Ωóæj º∏a .QÉæjO 400 …
r GC ÉØYÉ°†e ≠∏ÑŸÉH
.á◊É°üdG ∫ÉªYC’G ≈∏Y ∂
n °ùØf äOƒY
ÜÉàµdG ¢üæd ÉYÉÑJG näOQCG
ÜGò©dG ≥∏J ∂d ÉaÓN

:É°†jCGh
´ƒ÷Gh …õÿG n∂HÉàæ«°S
´ƒ°ùj º°SÉH ¢ûY GPEG

en ook:

¿r GE Ò¨∏d o∂à∏a ∂JÉ«M
É¡JOóH ìÉ°U Éj âfCG ¿r ÉE a

ÜÉàµdG ∫ƒb Ö°ùM ¢û©J ⁄ GPEG
™aÉ°T ¤EG π«Ñ°S øe Éeh

“Maar als u niet leeft, naar de woorden van de Bijbel,
zult u zich schamen, voor al die mensen,
en is er voor u geen Middelaar.
Daarom leef voor de ander, in de naam van Jezus.”
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LES 5

¢ùeÉÿG ¢SQódG

DAGELIJKSE STILLE TIJD MET GOD

¬∏dG ™e »eƒ«dG AÓàN’G

Tijdens zijn verzoeking in de woestijn heeft de Heer Jezus Christus een
groot en erg belangrijk beginsel vastgelegd. Toen de verleider Hem
vroeg om van stenen brood te maken om zijn ergste honger te verlichten, antwoordde Hij hem: niet alleen van brood zal de mens leven, maar
van alle Woord dat uit de mond van GOD uitgaat” (Matthëüs 4:4).
Anders gezegd, het leven moet niet alleen gebaseerd zijn op het verkrijgen van natuurlijk voedsel zoals brood, vlees, groente enzovoorts,
maar men moet ook gevoed worden met geestelijk voedsel: “ieder
Woord dat uit de mond van GOD uitgaat”.
De Bijbel is het geestelijk voedsel van de gelovige. Daarom moet elke
toegewijde en gewetensvolle gelovige een bepaald deel van iedere dag
vastleggen om daarin de Bijbel, als het brood van GOD te “eten”.
De speciale tijd voor dat doel noemt men wel “de dagelijkse stille tijd”.
Deze bedraagt gewoonlijk minstens een halfuur ‘s ochtends wanneer de
ziel door middel van het Woord van GOD gemeenschap heeft met Hem.
Deze tijd is beslist nodig en van zeer groot belang. Waarom?
1. Omdat Christus daarin aanwezig is.
Iemand heeft eens gezegd:
“Ik geloof dat Christus op mij wacht, wanneer ik mij klaarmaak voor de ontmoeting met mijn Redder in de dagelijkse stille tijd (=het zich richten op
GOD door middel van zijn Woord en door gebed). Tussen Hem en mij
bestaat immers een afspraak, dus verwacht Hij mij iedere morgen op de
plaats waar wij de ontmoeting hebben”.
Het gebeurt maar al te vaak dat de mens ‘s ochtends Zijn Redder die
hem verwacht, teleurstelt door niet met Hem samen te komen. Maar
als u naar Hem toe gaat en bij uzelf zegt: “Mijn Heer wacht op mij.
Hij is hier”, dan wordt het heel anders. Het is niet belangrijk hoe
onze gevoelens zijn wanneer Hij werkelijk aanwezig is. Ga dus
rustig zitten en spreek uw vaste geloof uit dat Hij aanwezig is.
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Ö∏W ÉeóæY ¬fEÉa ,GóL á«ªgC’G º«¶Y GC óÑe ájÈdG ‘ ¬àHôŒ ∫ÓN ´ƒ°ùj ÜôdG ™°Vh
õÑÿÉH ¢ù«d{ ¬HÉLCG ,¬YƒL IóM øe ∞Øî«d GõÑN IQÉé◊G øe πª©j ¿r GC ÜôÛG ¬«dEG
.(44 ≈àe) z¬∏dG ºa øe êôîJ áª∏c πµH πH ¿É°ùfE’G É«ëj √óMh
õÑÿÉc §≤a »©«Ñ£dG ΩÉ©£dG ∫hÉæJ ≈∏Y ¿É°ùfE’G IÉ«M ∞bƒàJ ’ ¿r GC »¨Ñæj iôNCG IQÉÑ©Hh
êôîJ áª∏c πc{ r…GC - »MhôdG ΩÉ©£dÉH É°†jCG iò¨àj ¿r GC »¨Ñæj πH ,äGhô°†ÿGh ºë∏dGh
.z¬∏dG ºa øe
»M Qƒ«Z øeDƒe πµd »¨Ñæj ∂dòdh , »MhôdG øeDƒŸG ΩÉ©W ƒg ¢Só≤ŸG ÜÉàµdÉa
.¬∏dG õÑîc ¢Só≤ŸG ÜÉàµdÉH ¬«a iò¨àj Ωƒj πc øe Éæ«©e GAõL »°†≤j r¿GC ,Òª°†dG
∞°üf øe πbCG ’ IOÉY ¿ƒµjh .z»eƒ«dG AÓàN’G{ ¢Vô¨dG Gò¡d Ú©ŸG âbƒdG »YO óbh
,IQhô°†dG ≠dÉH âbh ¬fEG . ¬àª∏c á£°SGƒH ¬∏dG ™e ¢ùØædG ∑Î°ûJ ÉeóæY ìÉÑ°üdG ‘ áYÉ°S
?GPÉŸh .GóL á«ªgC’G º«¶Y
.¬«a Gô°VÉM ¿ƒµj í«°ùŸG ¿q ’
C 1
:ºgóMCG ∫Éb
¬fCG ,Ú©ŸG »eƒ«dG πeCÉàdG âbh ‘ »°ü∏ﬂ á∏HÉ≤Ÿ ÖgPCG ÉeóæY »æfCÉH øehCG{
¿Éµe ‘ ìÉÑ°U πc …QÉ¶àfÉH ¬fEG .GóYƒe ¬æ«Hh »æ«H ¿q ’
C …QÉ¶àfÉH ¿ƒµj
.zAÉ≤∏dG
.¬©e ¬YÉªàLG Ωó©H ¢ü∏ıG πeCG ¿É°ùfE’G Ö«îj ìÉÑ°üdG äÉbhCG øe Òãc ‘h
.zÉæg ¬fEG ,»FÉ≤d ô¶àæj »HQ ¿q GC { n∂°ùØf ‘ ∫ƒ≤J nâfCGh ¬«dEG ÖgòJ nâæc ¿r GE øµdh
¢ù∏LÉa .π©ØdÉH Gô°VÉM ¬∏dG ΩGO Ée ÉfQƒ©°T ¿ƒµj ∞«c º¡ŸG ¢ù«d .º«°ùL ¥ôØdÉa
.ô°VÉM ¬fCG ¿ÉÁE’G Ú≤«H ìô°Uh Ahó¡H GPEG
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2. Omdat uw geestelijk leven zonder Hem afsterft.
Iemand anders heeft eens gezegd: “Ik zeg op elke plaats en aan ieder mens
dat hij moet volharden om met GOD gemeenschap te hebben, want anders
sterft de ziel. U moet met GOD wandelen, anders zal de satan een loopje
nemen met u. U dient te groeien in de genade, anders gaat uw ziel verloren.
U kunt dit alleen doen als u een speciaal deel van uw tijd aan dit doel wijdt”.
3. Tenslotte: Alleen op deze manier kunt u een gelukkig mens worden.
George Müller, een heel bekende gelovige, heeft gezegd: “Het heeft
de Heer verbljd om mij een waarheid te leren, waarvan de betekenis
mij is bijgebleven over een periode van meer dan veertien jaar. Het
belangrijkste was dat ik steeds duidelijker dan voorheen inzag, dat
mijn grootste voorbereidende werk hierin gelegen moest zijn, om mij
dagelijks volhardend op Hem te richten, zodat mijn ziel gelukkig
wordt in de Heer. Het eerste waar ik me mee moet bezighouden is
niet, hoeveel ik voor de Heer kan doen, maar hoe mijn ziel verblijd
en gelukkig kan worden en hoe mijn inwendige mens zich kan voeden en verkwikt kan worden”. Het is duidelijk dat de dagelijkse stille tijd met GOD niet alleen studie van het Woord is. Tijdens de studie probeer ik de betekenis van woorden vast te stellen, en om
hoofdstukken en boeken te analyseren. Maar in mijn dagelijkse aanbidding probeer ik stil te zijn voor de Heer, zodat Hij door zijn
Woord, tot mij kan spreken.
Wat betreft de werkwijze willen we graag enkele suggesties geven:
• Begin met gebed. Probeer het werk van die dag en alles wat gedaan
moet worden te vergeten. Wees stil en geef uw leven over in de hand
van GOD (Psalm 5:4 en 141:2).
• Kies een kort hoofdstuk uit de Bijbel. Soms is het nodig om een leesrooster te nemen voor het lezen van de Bijbel in plaats dat u net zoals
het uitkomt dagelijks zo maar een hoofdstuk kiest.
• Lees aandachtig en nauwkeurig en denk erover na. George Müller
schreef in dit opzicht de volgende uitspraak op: “Ik zag dat het
belangrijkste wat ik moest doen, was: mijn ziel terug te doen keren
tot het lezen van het Woord van GOD en dat te onderzoeken, opdat
mijn hart daardoor zou worden getroost, bemoedigd, gewaarschuwd, vermaand en onderwezen. Door middel van het Woord van
GOD en het nauwlettend lezen daarvan kan het hart werkelijk
gemeenschap hebben met de Heer” (Psalm 19:15).
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.¬fhóH πHòJ á«MhôdG ∂
C 2
n JÉ«M ¿q ’
™e ácô°ûdG ≈∏Y ÖXGƒJ ¿r GC »¨Ñæj ¿É°ùfEG πµdh ¿Éµe πc ‘ ∫ƒbCGh{ :ôNBG ∫Éb
-n∂©e Ò°ùj ¿É£«°ûdÉa ’EGh ¬∏dG ™e Ò°ùJ ¿r GC »¨Ñæj .äƒ“ n∂°ùØf q¿ÉC a ’EGh ,¬∏dG
’EG Gòg πª©J ¿r GC ™«£à°ùJ ’h ,n∂°ùØf ô°ùîJ n∂fCÉa ’EGh áª©ædG ‘ ƒªæJ ¿r GC »¨Ñæj
.z¢Vô¨dG Gò¡d ∂
n àbh øe ¢UÉN AõL Ú«©àH
.Ió«©°S n∂°ùØf ¿ƒµJ ¿r GC ™«£à°ùJ §≤a á≤jô£dG √ò¡H GÒNCGh 3
ó≤aCG ⁄ á≤«≤M »æª∏©j r¿CÉH ÜôdG ô°S ó≤d{ : Ò¡°ûdG ¿ÉÁE’G πLQ ,ôdƒe êQƒL ∫Éb
…P øe ìƒ°Vh ÌcCÉH â
o jCGQ »æfCG ƒg º¡ŸGh .áæ°S ô°ûY á©HQCG ≈∏Y ójõJ Ióe É¡JóFÉa
»°ùØf π©LCG ¿r GC ƒg ,É«eƒj ¬«∏Y ÖXGhCG ¿r GC »¨Ñæj …ó«¡“ º«¶Y πªY ∫hCG ¿q GC πÑb
πH ,ÜôdG ΩóNCG ¿r GC ™«£à°SCG ºc ƒg ¬H oâªªàgG Ée ∫hCG øµj ⁄h .ÜôdG ‘ Ió«©°S
¿r GC øWÉÑdG ÊÉ°ùfEG ™«£à°ùj ∞«ch ,Ió«©°S ádÉM ‘ »°ùØf π©LCG ¿r GC ™«£à°SCG ∞«c
Oô› ¢ù«d ¬∏dG ™e »eƒ«dG AÓàN’G âbh ¿q GC ,í°VGƒdG øeh .z¢û©àæjh iò¨àj
äÉª∏µdG π«∏–h ¬∏dG ™e ÊÉ©ŸG Ú«©J ∫hÉMCG ¢SQódG Gòg »Øa ,áª∏µdG ¢SQO
ÜôdG ΩÉeCG ÉFOÉg ¿ƒcCG ¿r GC ∫hÉMCG ÊCÉa á«eƒ«dG »JGóÑ©J ‘ ÉeCG .QÉØ°SC’Gh ∫ƒ°üØdGh
.¬àª∏c á£°SGƒH »æª∏µj ¿r GC ™«£à°ùj ≈àM
:íFÉ°üædG ¢†©H Ωó≤f ¿r GC Oƒf ,»∏ª©dG Üƒ∏°SC’ÉH ¢üàîj Éª«ah
Ahó¡H ¢ù∏LG .¬∏ªY »¨Ñæj Ée πch Ωƒ«dG ∂dP πªY ≈°ùæJ ¿r GC ∫hÉM .IÓ°üdG GC óHG
.(2:141 h3:5 Qƒeõe) ¬∏dG ó«d ∂
n JÉ«M º∏°Sh

•

IAGô≤d áª¶æe á£N PÉîJG ¤EG êÉà– ób .¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ∫ƒ°üa øe Ó°üa ÎNG
.É«eƒj ≥ØJCG ÉªØ«c ∫ƒ°üa QÉ«àNG øe ’óH ÜÉàµdG

•

ºgCG ¿q GC â
o jCGQ{ :∫ƒ≤j Oó°üdG Gò¡H ,ôdƒe êQƒL Öàc .πeCÉJh ΩÉªàgGh ÒµØàH GC ôbG
»µd É¡«a πeCÉàdGh ¬∏dG áª∏c IAGôb ≈∏Y »°ùØf OƒYCG ¿r GC ƒg ¬∏ªYCG ¿r GC »¨Ñæj Ée
πeCÉàdGh ¬∏dG áª∏c á£°SGƒH ™«£à°ùjh º∏©àjh âµÑàjh ™é°ûàjh ,»Ñ∏b Gò¡H iõ©àj
.(14:19 Qƒeõe) zÜôdG ™e É≤M ∑Î°ûj ¿r GC É¡«a

•
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• Zorg ervoor dat u het Woord goed begrijpt, zodat het mogelijk is
voor GOD om daardoor tot u te spreken. Iemand zei eens: “Wat mij
veelal helpt om me het Woord van GOD eigen te maken, is om stil te
zitten en mijn gehele wezen open te stellen voor de heerschappij van
de Geest van GOD en Hem te zeggen dat ik wil dat alle barrières
voor mijn geestelijke groei worden weggenomen en dat ik van dag
tot dag de toewijding van mijn leven aan GOD vernieuw - mijn tijd,
mijn gaven, mijn wil en alles wat ik bezit”. George Müller heeft
gezegd: “Ik heb ontdekt dat ten gevolge van enkele minuten van
dagelijkse aandacht (voor het Woord van GOD), mijn ziel er bijna
onveranderljk en geleidelijk toe wordt gebracht om zonde te belijden, om GOD te danken of de Verlosser om voorspraak vragen, of bij
GOD te smeken. Hoewel ik mijn ziel niet tot het gebed breng, maar
tot het onderzoeken van het Woord van GOD, leidt dat mij toch snel
tot het gebed of tot smeking. Nadat ik zo een tijd heb doorgebracht
en mijn zonden heb beleden of mijn Verlosser om voorspraak te vragen of tot GOD ben gegaan met smekingen of dankzegging, keer ik
terug en ga door met het lezen van de volgende woorden of verzen
en steeds schakel ik daarbij weer over tot bidden voor mijzelf of voor
anderen naardat het Woord dat nodig maakt. Daarbij houd ik voortdurend in het oog dat het doel van mijn stille tijd het voeden van
mijn ziel is”.
• Schrijf uw gedachten op in een notitieboekje. De Heer zal u veel
kostbare beloften schenken die u niet moet vergeten.
• Deel met anderen vanuit uw dagelijkse stille tijd. Dat zal de lessen
vast in uw verstand prenten en het geeft anderen een kans om met u
te delen in de zegen (Maleachi 3:16).

óYÉ°ùj Ée ¿q GE { : ºgóMCG ∫Éb .¬à£°SGƒH ∂
n ª∏µj ¿r GC øe ¬∏dG øµªàd Gó«L ¬ª¡ØJ
ÊÉ«c ‘ IòaÉf πc íàah Ahó¡H ¢Sƒ∏÷G ƒg ¬∏dG áª∏c øe IOÉØà°S’G ‘ GÒãc
…ƒªæd ™fGƒŸGh õLGƒ◊G ™«ªL ádGREG ójQCG »æfCG √QÉÑNEGh »∏Y ¬∏dG ìhQ Iô£«°ùd
»ÑgGƒeh »àbh - ¬∏d »JÉ«M ¢ùjôµJ ójóéàH Éeƒ«a Éeƒj ΩƒbCG ¿CGh ,»MhôdG
OÉµJ É¡fCG äóLh »àdG áé«àædG ¿q GE { :ôdƒe êQƒL ∫Ébh .z¬µ∏eCG Ée ™«ªLh »JOGQEGh
≈∏Y êQóàJ »°ùØf âfÉc »eƒ«dG πeCÉàdG âbh øe ≥FÉbO ™°†H ó©H ¬fCG »g ,Ò¨àJ ’
,¬∏dG ¤EG ∫É¡àH’G hCG ¢ü∏ıG áYÉØ°T Ö∏W hCG ¬∏d ôµ°ûdG Ëó≤J hCG É¡ªKEÉH ±GÎY’G
¿q GC ’EG ,¬∏dG áª∏c ‘ πeCÉàdG ≈∏Y πH ,IÓ°üdG ≈∏Y »°ùØf πªMCG ⁄ »æfCG ™e ≈àM
hCG »ªKEÉH ±ÎYCGh Éàbh »°†bCG ¿r GC ó©Hh .áÑ∏£dG hCG IÓ°üdG ¤EG áYô°ùH ∫ƒ– ∂dP
IAGô≤d Ωó≤JCGh OƒYCG ¬d ôµ°ûdG ΩóbCG hCG ¬∏dG ¤EG π¡àHCG hCG »°ü∏ﬂ áYÉØ°T Ö∏WCG
Éªc øjôNBÓd hCG »°ùØæd äÉÑ∏W ¤EG ∂dP πc ’ƒﬁ á«dÉàdG ájB’G hCG äÉª∏µdG
.z»°ùØf ájÉ¨d ƒg »JÓeCÉJ ±óg ¿q GC ,ΩGhódG ≈∏Y »æ«Y Ö°üf É©°VGh áª∏µdG Ö∏£àJ

•

¿r GC »¨Ñæj »àdG , áæ«ªãdG OGƒŸG øe GÒãc ÜôdG ∂
n «£©«°Sh .IôµØe ‘ ∑
n QÉµaCG ¿hO
q
.ÉgÉ°ùæJ ’

•

»£©jh ∂
n ægP ‘ ¢ShQódG ójõj É‡ ∂dòa ,á«eƒ«dG ∂
n JÓeCÉJ ‘ øjôNBG ∑ô°TCG
.(16:3 »NÓe) ácÈdG ‘ ∂
n àcQÉ°ûŸ á°Uôa øjôNB’G

•

øeDƒŸG IÉ«M ‘ π¡°ùdG ΩÉ¶ædÉH ¢ù«d ábóH ¬«∏Y á¶aÉÙGh ,»eƒ«dG âbƒdG Gòg Ú«©J ¿q GE
:É¡æe IÒãc ™fGƒe óé«°S ¬fC’ , »≤«≤◊G

Het vaststellen van deze dagelijkse tijd en die precies aan te houden, is
niet gemakkelijk in het leven van de echte gelovige, omdat hij veel
obstakels zal tegenkomen, zoals:

ø‚h ÉæªMõJ IÉ«◊G äÉÑ∏£àe IÌc ¿q GE .äÉbhC’G √òg ‘ IÉ«◊G äÉÑ∏£àe ºMGõJ 1
.(34:21 Ébƒd) É¡∏LC’ áª∏µdG πª¡f Ée GÒãc ÉæfCG ≈àM É¡H »©°ù∏d GÒãc ¿ƒbGƒJ

1. de druk van de levensomstandigheden op deze tijd. De vele eisen
van het leven zetten ons onder druk en wij laten ons er vaak door
meeslepen, zodanig dat we het Woord van GOD erdoor verwaarlozen (Lucas 21:34).

‘ áÑZôdÉ˘a ,á˘HBÉ˘µ˘dGh π˘°ùµ˘dÉ˘H ô˘©˘°ûf ø˘ë˘fh É˘MÉ˘Ñ˘°U ß˘≤˘«˘à˘°ùf{ .º«¶æàdG Ωó˘Y 2
ÉeCGh §«°ûæa ìhôdG ÉeCG{ óÑ©àdG IOÉL øY êôîæa ,Éæjô¨J ΩƒædG ‘h ∫É°SÎ°S’G
.(41:26 ≈àe) z∞«©°†a ó°ù÷G

2. een gebrek aan discipline. Wanneer we ‘s ochtends wakker worden,
voelen we ons nog lui en neerslachtig. We komen in verleiding door22

22

dat we verlangen uit te slapen en wij worden afgeleid van de ernst
van de stille tijd. “de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak”
(Matthéüs 26:41).
3. het afdwalen van onze gedachten. Flarden van gedachten dwarrelen snel door onze geest zodat het moeilijk voor ons is om die onder
controle te krijgen.
4. lezen zonder dat we het begrijpen. Het is al heel moeilijk om een
Bijbelhoofdstuk nauwkeurig te bestuderen, maar als u niet begrijpt
is het bijna onmogelijk. Daarom achten wij het nuttig om een goed
commentaar aan te schaffen, waarop u bij moeilijke gedeelten kunt
terugvallen.

.Égô°üM Qò©àj ¬fCG ≈àM ÉæfÉgPCG ‘ QhóJ QÉµaC’G ≈à°T ¿q GE .øgòdG âà°ûJ 3
ÜÉàµdG øe π°üa ‘ πeCÉàdG Qò©àj OÉµj πH , Ö©°üdG øe ¬fEG .º¡a ¿hO IAGô≤dG 4
‘ ¬«dEG ´ƒLô∏d ó«Øe Ò°ùØJ ÜÉàc AÉæàbG òÑëf ∂dòdh ,¬ª¡ØJ ’ nâæc GPEG ¢Só≤ŸG
.áÑ©°üdG ∫ƒ°üØdG
ájò¨àd âbh Ú«©J øe É«eƒj â
n æµ“h ™fGƒŸG √òg ≈∏Y Ö∏¨àJ ¿r GC ¬∏dG áfƒ©Ã â©£à°SG ¿r ÉE a
.n∂°ùØf IQGôb ‘ IOÉ©°S ÌcCG ÉæeDƒeh ¬∏d É©aÉf AÉfEG ¿ƒµJ n∂fÉa ,¬∏dG áª∏µH n∂°ùØf
’ âæc ¿r GE h ,(13:4 ∫ÉªYCG) ´ƒ°ùj ™e âæc n∂fCG Gƒaô©j ¿r GC ¿hôNB’G ™«£à°ùjh
.(29 34 êhôN) ™ª∏j QÉ°U ∂
n ¡Lh ¿q GC º∏©J

Wanneer het u mogelijk is gebleken om met hulp van GOD deze hindernissen te overwinnen en dagelijks een tijd vast te leggen om uw ziel
met het Woord van GOD te voeden, dan zult u een nuttig instrument
zijn voor GOD en zeker zijn van meer en meer geluk in het diepst van
uw hart. Anderen kunnen weten dat u met Jezus leeft (Handelingen
4:13), ook al weet u zelf niet dat uw aangezicht glanst (Exodus 34:29).

LES 6

¢SOÉ°ùdG ¢SQódG

DE VRUCHT VAN DE GEEST

ìhôdG ôªK

Opmerking: bij deze les is het nodig om Galaten 5:22 en 23 uit het hoofd
te leren. In de bijbehorende toets zal uw vaardigheid worden getoetst in het opzeggen van deze belangrijke verzen.
De vermaarde Schotse schrijver Henry Drummond heeft eens geschreven: “Het enige in de wereld dat onze aandacht verdient, is gelijkvormig aan Christus te worden. Dit is iets dat iedere andere menseljke
ambitie tot dwaasheid maakt en alle grote wereldse daden tot ijdelheid
bestempelt”.
Het behoort tot het werk van de Heilige Geest om Christus in iedere
lovige “gestalte te geven”. Wanneer Christus de algehele heerschappij
23

‘h (23 ,22:5 á«WÓZ) QÉ¡¶à°SG n∂æe Ö∏£j ¢SQódG Gòg Oó°üH
.áeÉ¡dG äÉjB’G √òg IhÓJ ≈∏Y n∂JQó≤e øëàªà°S ¬H ≥aôŸG QÉÑàN’G

:á¶MÓe

‘ ó«MƒdG ôeC’G ¿q GE { : ∫ƒ≤j Ò¡°ûdG …óæ∏àµ°S’G ÖJÉµdG ófƒeQO …Ôg Iôe Öàc
…òdG ôeC’G ƒ¡a .í«°ùª∏d Ú¡HÉ°ûe Ò°üf ÉæfCG ƒg ,¬H ΩÉªàg’G ≥ëà°ùj …òdG ⁄É©dG
.zÉãÑY á«ŸÉ©dG ∫ÉªYC’G ™«ªL ó©Jh ádÉ¡L ¿É°ùfEÓd ôNBG íª£e πc ¬eÉeCG Ö°ùëj
á£∏°ùdG ´ƒ°ùj ≈£©j Éeóæ©a .øeDƒe πc ‘ í«°ùŸG Qƒ°üj ¿r GC ,¢Só≤dG ìhôdG ∫ÉªYCG øe
πª– Éªµa .zìhôdG ôªãH{ ±ô©J Éª©f hCG áæ«©e πFÉ°†a Éæ«a »ªæj ¬fEÉa . Éæ«∏Y á≤∏£ŸG
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over ons krijgt, dan brengt Hij in ons bepaalde deugden (moreel hoogstaande eigenschappen) of genadegaven tot ontwikkeling die we kennen als de vrucht van de Geest. Zoals de takken vruchten dragen doordat zij het leven en de voeding van de wijnstok doorgeven, zo dragen
de gelovigen, door in Christus te blijven, de volgende vruchten
(Johannes 15:5):
1. Liefde. De beste karakteristiek van liefde vinden we in 1 Corinthiërs
13. De liefde is volmaakt verschenen in onze Heer Jezus Christus.
Hierdoor kunt u het woord “liefde” in 1 Corinthiërs 13:4-8 vervangen door “Christus” en het genoemde stuk zal erg mooi zijn om te
lezen. Om zelf te ontdekken of u werkelijk door liefde gekenmerkt
wordt, moet u uw naam invullen in plaats van het woord “liefde” in
de voorgaande verzen. Let u op hoe dat klinkt. Het meest verheven
voorbeeld van liefde werd geopenbaard aan het kruis op Golgotha,
waar de Heilige Zoon van GOD, die geen zonde kende, stierf voor
een opstandige wereld en voor verstokte zondaren. “Er is geen liefde die het kan opnemen tegen de liefde van Christus”. De vrucht van
de Geest is ook zichtbaar geworden in het leven van de apostel
Paulus, toen hij schreef aan de Corinthiërs: “Ik voor mij zal zeer
graag offers brengen, ja, mijzelf opofferen voor uw zielen. Ontvang
ik soms minder liefde naarmate ik u meer lief heb?” (2 Corinthiërs
12:15).
2. Blijdschap. Het gaat hier niet om gekunstelde vriendelijkheid of om
een veranderlijke geestesgesteldheid, maar om een vaste gemoedsgesteldheid die blij is door GOD en zijn werken (Filippenzen 4:4).
Hoewel de Heer Jezus een man van smarten was, kende Hij toch
werkelijke blijdschap op ieder moment van zijn leven, zowel in
heden als in toekomst. Wat het heden aangaat, kon Hij zeggen:
“Mijn spijze is de wil te doen van Hem die Mij heeft gezonden en
Zijn werk te volbrengen” (Johannes 4:34). En wat de toekomst
betreft, daarover staat geschreven: “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 van GOD” (Hebreeën
12:2). Er was ook blijdschap in het hart van Paulus en Silas toen zij in
Filippi gevangen zaten: “Maar omstreeks middernacht baden Paulus
en Silas en zongen tot lof van GOD en de gevangenen luisterden
naar hen” (Handelingen 16:25).
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º¡JƒÑãH ¿ƒæeDƒŸG πªëj Gòµg ,áeôµdG øe AGò¨dGh IÉ«◊G ÉgOGóªà°SÉH QÉªKC’G , ¿É°üZC’G
.(5:15 ÉæMƒj) ‹ÉàdG ôªãdG í«°ùŸG ‘
ÉæHQ ‘ á∏eÉc áÑÙG äô¡X ó≤d .13 ¢SƒãfQƒc 1 ‘ áÑëª∏d ∞jô©J ó‚ .áÑÙG 1
13 ¢SƒãfQƒc1 ‘ zí«°ùŸG{ `H záÑﬁ{ áª∏c ∫GóHEG ∂
n æµÁ Gòµgh .í«°ùŸG ´ƒ°ùj
É≤M âæc GPEG ,∂°ùØf ÈàîJ »µ∏a .GóL á∏«ªL IQƒcòŸG á©£≤dG IAGôb ¿ƒµàa ,84
∞«c ô¶fCGh ,á≤HÉ°ùdG OGóYC’G ‘ záÑﬁ{ áª∏c ∫óH n∂ª°SG ™°V ,áÑÙÉH ÉØ°üàe
øHG äÉe å«M ,áãé∏÷G Ö«∏°U ≈∏Y áÑëª∏d »eÉ°ùdG ∫ÉãŸG ô¡X ó≤d .É¡©bh ¿ƒµj
áÑﬁ øe Éªa{ .øjQOõe IÉ£Nh Oôªàe ⁄ÉY ‘ á«£N ±ô©j ⁄ …òdG ,¢Shó≤dG ¬∏dG
´É£à°SG ÉeóæY ¢ùdƒH ∫ƒ°SôdG IÉ«M ‘ ìhôdG ôªK ô¡X óbh .z í«°ùŸG áÑﬁ …QÉÑJ
¿r GC h ºµ°ùØfCG πLB’ ≥ØnfGC h ≥ØfCG Qhô°S πµÑa ÉfCG ÉeCGh{ ¢SƒãfQƒc πgC’ Öàµj ¿r GC
.(15:12 ¢SƒãfQƒc 2) zπbCG ÖMCG ÌcCG ºµÑMCG Éª∏c oâæc
áYÉæb ¤EG πH ,á°ûFÉW ìhQ áØNh á©æ£°üe ∞WGƒY ábQ ¤EG Gòg Ò°ûj ’ .ìôØdG 2
.(4:4 »Ñ∏«a) ¬dÉªYCG ‘h ¬∏dG ‘ Úî°SGQ ≈°VQh
á¶◊ πc ‘ »≤«≤M ìôa ¬d ¿Éc ó≤a ,¿GõMCG πLQ ¿Éc ´ƒ°ùj ÜôdG q¿CG ™ªa
r¿CG ´É£à°SG ¬fÉa ,ô°VÉ◊ÉH ¢üàîj Éª«a ÉeCG .πÑ≤à°ùŸGh ô°VÉ◊G ‘ - ¬JÉ«M øe
ÉeCGh .(34:4 ÉæMƒj) z¬∏ªY º“CGh »æ∏°SQCG …òdG áÄ«°ûe πªYCG r¿CG »eÉ©W{ :∫ƒ≤j
¬eÉeCG ´ƒ°VƒŸG Qhô°ùdG πLCG øe …òdG{ ¬æY Üƒàµªa ,πÑ≤à°ùŸÉH ¢üàîj Éª«a
Ú«˘fGÈY) z¬˘∏˘dG ¢Tô˘Y ÚÁ ø˘Y ¢ù∏˘é˘a …õÿÉ˘H É˘æ˘«˘¡˘à˘°ùe Ö«˘˘∏˘ °üdG π˘˘ª˘ à˘ MG
»Ñ∏«a ‘ Úfƒé°ùe ÉfÉc ÉeóæY Ó«°Sh ¢ùdƒH »Ñ∏b ‘ ìôa ¿Éch .(2:12
¿ƒfƒé°ùŸGh ¬∏dG ¿ÉëÑ°ùjh ¿É«∏°üj Ó«°Sh ¢ùdƒH ¿Éc π«∏dG ∞°üf ƒëfh{
.(25 :16 ∫ÉªYCG) zÉª¡fƒ©ª°ùj
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3. Vrede. Dit is de innerlijke rust en kalmte die de ziel die op GOD vertrouwt, overwinning geeft op de omstandigheden en doet zien dat
GOD alles bestuurt, voor hem zorgt en een plan voor hem heeft
(Lucas 8:22-25). Terwijl de boot heen en weer werd geslingerd door
de golven en de discipelen in grote paniek waren en hun toestand
kritiek werd, sliep de Heer Jezus rustig. Ook wij moeten ons verheugen in deze vrede van Christus, zoals Hij toen Hij als mens in deze
wereld was zich er ook in verheugd heeft (Colossenzen 3:15). Deze
vrede van Hem was ook beloofd aan allen die standvastig op de
Heer vertrouwden (Jesaja 26:3). De Geest van GOD streeft ernaar om
deze vrede in al de kinderen van GOD tot ontplooiing te brengen. We
moeten eraan toevoegen, dat vrede hier ook betekent: harmonieuze
relaties van de gelovige met allen die met hem in contact zijn, vooral met zijn broeders in Christus.
4. Lankmoedigheid. Dit betekent geduld, waardoor de gelovige moeilijkheden kan verdragen zonder te klagen. Hij kan het ook verdragen
als men hem verkeerd behandelt, zonder dat hij hetzelfde terug doet.
En als hij zwart gemaakt wordt, wordt hij niet kwaad (Efeziërs 4:2).
De lankmoedigheid van de Zoon van GOD stelde Hem in staat om
aan het kruis te zeggen: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet
wat zij doen” (Lucas 23:34). Het geduld van Job in het Oude
Testament staat spreekwoordeljk bekend als een duidelijke deugd in
het leven van de gelovige (Jacobus 5:11).
5. Vriendelijkheid. We worden herinnerd aan de vriendelijkheid van
de Heer Jezus, toen zijn discipelen de moeders probeerden te weerhouden om hun kinderen bij Hem te brengen, waarop Hij zei: “Laat
de kinderen tot Mij komen en verhindert hen niet want voor hen is
het Koninkrijk der hemelen (Marcus 10:14). Christus was altijd hoffeljk in de omgang, mild van geest, vriendelijk in zijn spreken en
tegemoetkomend voor allen. In wereldse kringen wordt dit kenmerk
vaak als zwakheid beschouwd, maar voor de gelovige is het een kenmerk van grootheid (Psalm 18:36 en Efeziërs 4:32).
6. Goedheid. Uit het verhaal van de barmhartige Samaritaan hebben
we geleerd wat goedheid is (Lucas 10:30-35). Het is: goed doen aan
anderen in de naam van Christus. Het is gunst bewijzen aan hen die
niet in staat zijn om iets voor u terug te doen. Het wil zeggen dat u
leeft om anderen te dienen naar wat zij nodig hebben.
7. Geloof. Dit woord heeft vele betekenissen:
a. het geloof in GOD, het rustige vaste vertrouwen in de liefdevolle
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¿r GC ¬∏dÉH á≤KGƒdG ¢ùØædG ¿ÉæµÁ ¿Gò∏dG ¿É«æWÉÑdG ¢TCÉ÷G áWÉHQh Ahó¡dG ƒg .ΩÓ°ùdG 3
√ôHójh √ó©jh A»°T πµH íª°ùj …òdG ƒg ¬∏dG ¿q GC iÎa ,±hô¶dG ≈∏Y Ö∏¨àJ
.25-22:8 Ébƒd ‘ ΩÓ°ù∏d á∏«ªL IQƒ°U ¢ü∏ıG Éæ«£©jh .(7:4 »Ñ∏«a)
á«Ñ°üY ádÉMh º«¶Y ôYP ‘ ò«eÓàdGh êGƒeC’G É¡aPÉ≤àJ áæ«Ø°ùdG âfÉc Éªæ«Ña
™à“ …òdG Gòg í«°ùŸG ΩÓ°ùH ™àªàf ¿r GC »¨Ñæj .ÉæÄª£e ÉªFÉf ´ƒ°ùj ÜôdG ¿Éc ,áŸDƒe
…hP ™«ªL ¬H OƒYƒe Gòg ¬eÓ°Sh .(15:3 »°Sƒdƒc) ⁄É©dG Gòg ‘ ¿É°ùfEÉc ƒg ¬H
ΩÓ°ùdG Gòg á«ªæJ ‘ ¬∏dG ìhQ ó¡àéjh .(3:26 AÉ«©°TEG) ÜôdG ‘ øµªŸG …CGôdG
É°†jCG »æ©j ’ ,Éæg ΩÓ°ùdG ¿q GC ,∂dP ¤EG ∞«°†f ¿r GC »¨Ñæjh .¬∏dG O’hCG ™«ªL ‘
.í«°ùŸG ‘ ¬JƒNG Éª«°S ’h º¡H π°üàj øjòdGh øeDƒŸG ÚH áªé°ùæŸG äÉbÓ©dG
.ôeòJ ¿hóH ≥«°†dG ∫ÉªàMG ≈∏Y øeDƒŸG IQó≤e r…GC È°üdG »æ©j Gògh .IÉfCG ∫ƒW 4
∫ƒW ¿q GE .(2:4 ¢ù°ùaCG ) Ö°†¨j Óa Qóµj ¿r GC h ,πãŸÉH ¬à∏HÉ≤e ¿hO iPC’G ∫ÉªàMGh
’ º¡fC’ º¡d ôØZG √ÉàHCG Éj{ : ∫ƒ≤dG øe Ö«∏°üdG ≈∏Y ƒgh ¬àæµe »àdG »g ¬∏dG IÉfCG
πãe Üô°†e ,Ëó≤dG ó¡©dG ‘ ÜƒjCG È°Uh .(34:23 Ébƒd) z¿ƒ∏©Øj GPÉe ¿ƒª∏©j
.(11:5 Üƒ≤©j) øeDƒŸG IÉ«M ‘ IôgÉ¶dG á∏«°†ØdG √ò¡d
øe O’hC’G äÉ¡eCG ,√ò«eÓJ ™æe ÉeóæY ´ƒ°ùj ÜôdÉH ∞£∏dG áØ°U ÉfôcòJ .∞£∏dG 5
A’Dƒg πãŸ ¿q ’
C ºgƒ©æ“ ’h ‹
q GE ¿ƒJCÉj O’hC’G GƒYO{ : ∫É≤a .¬«dEG øgO’hCG Ëó≤J
∞«£d áµjô©dG Úd ,É°ù«fCG ÉªFGO í«°ùŸG ¿Éc ó≤d .(14:10 ¢ùbôe) z¬∏dG äƒµ∏e
,á«ŸÉ©dG ôFGhódG ‘ ∞©°V áeÓY Gòg Èà©j Ée GÒãch .™«ª÷G ™e Éª«∏M ,ΩÓµdG
). 32 4 ¢ù°ùaCG h35 18 Qƒeõe ( øeDƒŸG áª¶Y áeÓY ¬æµdh
.35-30:10 Ébƒd) ìÓ°üdG ƒg Ée ,ídÉ°üdG …ôeÉ°ùdG á°üb Éæª∏©J .ìÓ°üdG 6
n∂à∏HÉ≤e ¿ƒ©«£à°ùj ’ øŸ ÒÿG πªY ¬fEG .í«°ùŸG º°SÉH øjôNBÓd ¿É°ùME’G ¬fCG
.º¡àLÉM óæY øjôNB’G áeóÿ É«– ¿r GC ƒg . ¬∏ãÃ
:¿É©e IóY áª∏µdG √òg πªà– .¿ÉÁE’G 7
.(22:11 ¢ùbôe) Öﬁ …hÉª°S ÜBG ‘ á≤«KƒdG áFOÉ¡dG á≤ãdG r…GC ,¬∏dÉH ¿ÉÁE’G GC
.ídÉW ƒg Ée ‘ OOÎdGh º¡æY ídÉ°U ƒg Ée ∫ƒÑ≤d OGó©à°S’G …
r GC øjôNB’ÉH á≤ãdG Ü
.(10:2 ¢ù£«J) ∫ÉµJ’Gh áfÉeC’Gh ΩÓµdG ‘ ¥ó°üdG …
r GC áfÉeC’Gh ¢UÓNE’G ê
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hemelse Vader (Marcus 11:22).
b. het vertrouwen in anderen, de bereidheid om het goede van wat
men over anderen vertelt te aanvaarden en terughoudendheid om
de slechte dingen die men van hen vertelt te accepteren.
c. trouw en betrouwbaarheid ofwel woord houden, eerlijkheid,
goede trouw (Titus 2:10).
8. zachtmoedigheid. Toen de Heer Jezus zich omgordde en de voeten
van zijn discipelen waste, gaf Hij ons een indrukwekkend voorbeeld
van zachtmoedigheid, dat wij nooit kunnen vergeten (Johannes 13:117). Alle oneindige rijkdommen van God waren tot zijn beschikking,
niettemin was Hij werkelijk nederig en vroeg Hij geen voorname
plaats voor zichzelf. Ook was Hij niet alleen met zichzelf bezig, Hij
nam integendeel de laagste plaats in die men zich maar kan denken.
9. zelfbeheersing. Dit heeft te maken met zelfcontrole en is speciaal
van toepassing op onze gevoelens en verlangens. We moeten zuiver
en rein zijn en niet toegeven aan onze begeerten. We moeten streven
naar gematigdheid in dingen die geoorloofd zijn. De gelovige moet
weten wat het betekent om een gedisciplineerd leven te leiden.
Wanneer we op juiste wijze de krachtbronnen die GOD ons heeft
gegeven gebruiken dan moeten wij deze verlangens door de hulp
van de Heilige Geest van GOD onder de heerschappij van onze wil
brengen en zo zal geen enkele slechte gewoonte ons de baas zijn.
Wijlen Robert Chapman, die een voorbeeld was van het leven door de
Geest, was gewoon te zeggen: “als ik zie dat zeer velen Christus prediken en zeer weinigen het leven van Christus leven, dan zal ik het tot
mijn levensdoel stellen om Christus te leven”. J.N. Darby, de beroemde
leraar en Bijbelcommentator zei van deze Chapman: “Hij lééft, zoals ik
het onderwijs”. Van William Arnot werd gezegd, dat zijn prediking
goed was, zijn schrijven nog beter, maar zijn leven het beste!

GRQÉH Óãe ÉfÉ£YCG ,√ò«eÓJ πLQCG π°ùZh ´ƒ°ùj ÜôdG ≥£æ“ ÉeóæY .áYGOƒdG 8
™«ªL ¬aô°üJ â– ¿Éc ó≤d .(17-1:13 ÉæMƒj) §b √É°ùæf r¿CG øµÁ ’ ,áYGOƒ∏d
⁄h ¬°ùØæd ÉeÉ≤e Ö∏£j º∏a ,É≤M É©jOh ¿Éc ó≤a ∂dP ™eh ,IOhóÙG ÒZ ,¬∏dG OQGƒe
.(11:6 ¢ShÉKƒª«J 1) ΩÉ≤e r…GC ΩÉ≤e ≈fOCG òNCG πH ¬°ùØæH ∂ª¡æj
ÉæFGƒgCGh ÉæØWGƒY ≈∏Y ¢UÉN ´ƒæH ≥Ñ£æjh ¢ùØædG §Ñ°V ¤EG Ò°ûj Gògh .∞Ø©àdG 9
QƒeC’G ‘ ≈àM ∫GóàY’G Ú°SQÉ‡ ,äGƒ¡°ûdG øY Ú¡jõfh ÚØ«ØY ¿ƒµf ¿r GC »¨Ñæ«a
.áª¶æŸG IÉ«◊G ≈æ©e øeDƒŸG ±ô©j ¿r GC »¨Ñæjh .áYhô°ûŸG
â– É¡∏©‚ ¿r GC »¨Ñæ«a ¬∏dG ÉgÉjEG ÉfÉ£YCG »àdG iƒ≤dG ,≥◊ÉH πª©à°ùf Éæc ¿r ÉE a
.Iôjô°T IOÉY Éæ«∏Y §∏°ùàJ Óa ,¢Shó≤dG ¬∏dG ìhQ ≈∏Y OÉªàY’ÉH ÉæJOGQEG Iô£«°S
iQCG »æfCG ÉÃ{ : ∫ƒ≤j ¿r GC á«MhôdG IÉ«◊G ∫Éãe ¿Éc …òdG ,z¿ÉÃÉ°ûJ äôHhQ{ ΩƒMôŸG OÉàYG
¿r GC ¤EG ±ógCÉ°S ∂dòd ,í«°ùŸG IÉ«M ¿ƒ«ëj GóL Ú∏«∏bh ,í«°ùŸÉH ¿hô°ûÑj GóL øjÒãc
øY ¢Só≤ŸG ÜÉàµ∏d Ò¡°ûdG ô°ùØŸGh º∏©ŸG ,»HQO .¿ .ê ∫Ébh .zí«°ùŸG IÉ«M É«MCG
¬àHÉàch Éæ°ùM ¿Éc √Ò°ûÑJ ¿q GC ,§fQBG º«dh øY π«bh .zÉfCG º∏YCG Éªc É«ëj ƒg{ : ¿ÉÃÉ°ûJ
.ø°ùMC’G âfÉc ¬JÉ«M øµdh ,ø°ùMCG
¬∏dG Qƒ°üj ¿r GC ¬«dEG íª£f Ée â«∏a ,º¡JÉ«M ‘ ìhôdG ôªK ô¡X ’ÉLQ GƒfÉc A’Dƒg
.(27:1 ¢SƒãfQƒc 1 h19:4 á«WÓZ) óÛG AÉLQ ,í«°ùŸG Éæ«a ôjó≤dG

Bij deze mannen was de vrucht van de Geest in hun leven. Moge de
Almachtige God het hoogste wat wij kunnen verlangen, in ons tot werkelijkheid brengen, namelijk dat Christus, de hoop der heerljkheid, in
ons gestalte krijgt, (Galaten 4:19 en 1 Corinthiërs 1:27).
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LES 7

™HÉ°ùdG ¢SQódG

HOE GEBRUIKT DE GELOVIGE ZIJN TIJD?

? ¬àbh øeDƒŸG Ωóîà°ùj ∞«c

Ieder ding in de wereld heeft zijn eigen prijs. Ook de tijd heeft zijn speciale waarde. De ingenieur weet de waarde van de tijd en de arbeider
weet ook goed met zijn tijd om te gaan. Zo moet de gelovige ook het
belang inzien van de tijd, die net zo snel gaat als de bliksem. Maar het
is een geschenk van GOD wat niet kan worden vervangen. De Heer
Jezus heeft in dit opzicht gezegd: “Wij moeten de werken werken van
Hem, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht
waarin niemand werken kan” (Johannes 9:4).
1. De waarde van de tijd.
a. “de tijd is kort” (1 Corinthiërs 7:29).
Er zijn twee manieren om tot de uitspraak te komen dat de tijd
kort is. De tijd is kort of vliegt voorbij in relatie tot de spoedige
terugkomst van Christus. Als ons hier op aarde weinig tijd rest
voor het werk van de Heer, dan moeten we die zo goed mogelijk
gebruiken. De tijd is kort in vergelijking met de eeuwigheid. Veel
verzen in de Bijbel brengen ons in herinnering dat dit leven erg
kort is en dat het spoedig voorbij is. De gelovigen dienen altijd te
beseffen dat de tijd een kostbaar bezit is, dat hen voor een korte
tijd is toevertrouwd. Wij moeten betrouwbare en wijze rentmeesters zijn in het besteden van onze tijd. In een land waar de
lonen en salarissen stijgen, zult u snel de waarde van de tijd leren
kennen; maar in een land waar de levensstandaard op een laag
niveau staat, heeft de tijd niet altijd die grote betekenis. De tijd is
kort, daarom vertegenwoordigt zij een belangrijke waarde.
b. “de gelegenheid (=de tijd) ten nutte makende” (Efeziërs 5:16 en
Colossenzen 4:5). Men heeft deze uitdrukking als volgt uitgelegd:
“benut uw kansen zo maximaal mogelijk”. Door een samensteller
van een verklarend woordenboek van Griekse woorden van het
Nieuwe Testament wordt gezegd: “de gelegenheid (uit)kopen”,
ofwel iedere gelegenheid benutten en proberen om van iedere
kans het meeste profijt te trekken, omdat het niet mogelijk is om
terug te roepen wat voorbij is gegaan. Benut de tijd want het verleden geeft niet terug wat voorbij is. De gelovigen wordt aange27

âbƒdG áª«b ±ô©j ¢Sóæ¡ŸÉa .á°UÉÿG ¬àª«b âbƒ∏dh ,⁄É©dG ‘ ¬àª«b A»°T πµd
ôÁ …òdG âbƒdG á«ªgCG øeDƒŸG Qó≤j ¿r GC Öéj Gòµg .É°†jCG âbƒdG áª«b Qqó≤j πeÉ©dGh
:Oó°üdG Gò¡H ´ƒ°ùj ÜôdG ∫Éb óbh .¢Vƒ©J ’ »àdG ¬∏dG áÑg ¬fƒµd ,¥ÈdG áYô°ùH
¿r GC óMCG ™«£à°ùj ’ ÚM π«d »JCÉj .QÉ¡f ΩGO Ée »æ∏°SQCG …òdG ∫ÉªYCG πªYCG ¿r GC »¨Ñæj{
.(4:9 ÉæMƒj) zπª©j
:âbƒdG áª«b .1
.(29:7 ¢SƒãfQƒc 1) zô°ü≤e âbƒdG{ GC
hCG Ò°üb âbƒdÉa .ô°ü≤e âbƒdG QÉÑàYG Éª¡à£°SGƒH ÉææµÁ ¿Éà≤jôW ∑Éæg
ÜôdG áeóÿ ¥ÉH π«∏b âbh Éæd ΩGO Éeh .Öjô≤dG í«°ùŸG ´ƒLQ ÖÑ°ùH ô°ü≤e
âbƒdG ¿q GE .øµ‡ ¬Lh ø°ùMCG ≈∏Y ¬eóîà°ùf ¿r GC »¨Ñæ«a ,¢VQC’G ≈∏Y Éæg
IÉ«◊G √òg ¿q GC ,ÉfôcòJ ÜÉàµdG äÉjBG øe Òãch .ájóHC’G ™e áfQÉ≤ŸÉH Ò°üb
,ÉªFGO âbƒdÉH ¿ƒæeDƒŸG ôµØj ¿r GC »¨Ñæ«a ,Öjôb øY ∫hõà°Sh GóL IÒ°üb
AÉæeCG AÓch ¿ƒµf ¿r GC »¨Ñæjh ,IÒ°üb Ióe ¬«∏Y ¿ƒæ“Dƒe ºg . áª«b …P ´Éàªc
É¡«a ™ØJôJ »àdG OÓÑdG ‘ áYô°ùH âbƒdG áª«b ±ô©J .Éæàbh ¥ÉØfEG ‘ ÉªµM
¢SÉ«b ≈∏Y á°û«©ŸG iƒà°ùe É¡«a ¿ƒµj »àdG OÓÑdG ‘ ÉeCG ,ÖJGhôdGh QƒLC’G
hP ƒ¡a ∂dòdh-Ò°üb âbƒdG .IÒÑc á«ªgCG ÉªFGO É¡«a âbƒ∏d ¿ƒµj Óa ,≈fOCG
. á«ªgCGh áª«b
.(5:4 »°Sƒdƒc h16:5 ¢ù°ùaCG ) zâbƒdG øjóàØe{ Ü
∫ƒ≤jh .zøµ‡ óM ≈°übC’ n∂°Uôa π¨à°SG{ Gòµg IQÉÑ©dG √òg äô°ùa óbh
øjÎ°ûe R á«fÉfƒ«dG ójó÷G ó¡©dG äÉª∏c ¢SƒeÉb Ò°ùØJ ∞dDƒe ºgóMCG
å«M ,IóFÉa ø°ùMC’ á°Uôa πc Údƒﬁh á°Uôa πc Ú∏¨à°ùe …
r GC { á°UôØdG
Oôj »°VÉŸG Éªa äÉa ¿r ÉE a âbƒdG ºæàZÉa .É¡æe äÉa Ée OGOÎ°SG øµÁ ’ ¬fCG
ΩÉjC’G{ ¿q ’
C øµ‡ ¬Lh ø°ùMCG ≈∏Y º¡JÉbhCG Gƒeóîà°ùj ¿r ÉC H ¿ƒæeDƒŸG í°üæj
.zIôjô°T
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raden om hun gelegenheden zo goed mogelijk te gebruiken want
“de dagen zijn kwaad”.
c. “als water op de aarde uitgegoten” (2 Samuël 14:14). We moeten de
tijd zorgvuldig gebruiken, want wij kunnen de dagen als zij voorbij zijn gegaan, niet meer terughalen of doen terugkeren. We moeten de tijd nu goed gebruiken omdat wij haar nooit terugkrijgen.
2. Het gebruik van onze tijd.
Ongeveer een derde deel van de tijd besteden wij aan rust en slaap. De
juiste zorg voor ons lichaam en onze geest vereist dat we voldoende slapen. Van iedere dag moeten we een deel besteden aan het inkopen en
bereiden van ons voedsel. De meeste mensen moeten ook een aantal
uren per dag besteden om hun brood te verdienen. Dat is allemaal juist.
De gelovige moet werken om voor zijn eigen levensonderhoud en dat van
zijn familie te zorgen (1 Thessalonicenzen 4:11,12, 2 Thessalonicenzen 3: 812 en 1 Timotheüs 5:8).
De meeste mensen hebben echter ook enige vrije tijd. De gelovige
gebruikt deze vrije tijd om te zorgen voor de gezondheid van zijn
geloof. Het is een pijnlijke tragedie als één van GODS kinderen zijn
kostbare uren doorbrengt met onbelangrijke zaken, die geen nut hebben. De Bijbel beschrijft luiheid en traagheid als zonden die vermeden
moeten worden (Spreuken 6:6,9; 18:9; 19:15; 24:30-34; 26:13-16). We
moeten niet traag zijn (Hebreeën 6:12; Romeinen 12:11). GOD gebruikt
geen luie mensen.
ENKELE PRAKTISCHE ADVIEZEN:
Ieder van ons heeft een lichaam, een verstand en een geest. Laten we er
daarom over nadenken hoe we onze tijd gebruiken met het oog op onze
lichamelijke, verstandelijke en geestelijke behoeften:
a. de lichamelijke behoeften: iemand die geen handwerk hoeft te
doen, heeft enige sportoefeningen nodig, omdat de oefening van het
lichaam enig nut heeft (1 Timotheüs 4:8). Het lichaam van de gelovigen behoort aan GOD (1 Corinthiërs 6:19,20). Hij moet ervoor zorgen. Vermijd het overdreven veel beoefenen van sport, maar ook het
helemaal niets aan sport doen. Veel wedstrijdspelen, algemene sporen en lichaamsoefeningen zijn waardevol, maar zij moeten de norm
niet overschrijden. U moet er ook niet zo in opgaan dat uw geestelijke groei erdoor wordt gehinderd. Het is niet passend voor gelovigen
om op zondag deel te nemen aan sportwedstrijden, als zij hun pers28

.(14:14 π«Fƒª°U 2) z¢VQC’G ≈∏Y ¥Gô¡ŸG AÉŸÉc{ ê
hCG ΩÉjC’G ´ÉLÎ°SG ™«£à°ùf ’ ÉæfC’ ≠dÉH ΩÉªàgÉH âbƒdG Ωóîà°ùj r¿GC »¨Ñæj
π°üëf ød ÉæfC’ ô°VÉ◊G âbƒdG ΩGóîà°SG ø°ùëæ∏a . Égó≤Øf ¿r GC ó©H É¡JOÉYEG
.§b á«fÉK ¬«∏Y
ÉæJÉbhCG ΩGóîà°SG .2
ÉæfÉgPCGh ÉæeÉ°ùLCÉH í«ë°üdG AÉæàY’Éa .ΩƒædGh áMGôdG ‘ âbƒdG å∏K ƒëf ≈°†≤j
.¬dhÉæJh ÉæeÉ©W OGóYE’ Ωƒj πc øe AõL ¢ùjôµJ »¨Ñæjh .‘ÉµdG ΩƒædG Ö∏£àj
.≥M ¬∏c Gògh .¢û«©dG Ö°ùµd É«eƒj äÉYÉ°S IóY Gƒ°Sôµj ¿r GC ¢SÉædG º¶©e ≈∏Yh
,11:4 »µ«fƒdÉ°ùJ 1) ¬à∏FÉ©H »æà©j ¿r GC h ¬°ùØf ∫ƒ©«d πª©j ¿r GC øeDƒŸG ≈∏©a
.(8:5 ¢ShÉKƒª«J 1h 12-8:3»µ«fƒdÉ°ùJ 2h12
¬ZGôa äÉbhC’ øeDƒŸG ΩGóîà°SÉa .¢SÉædG º¶©Ÿ ÆGôØdG äÉbhCG ¢†©H ∂dÉæg ¿q GC ≈∏Y
áæ«ªK äÉYÉ°S ,¬∏dG O’hCG óMCG ±ô°üj ¿r GC áŸDƒe IÉ°SCÉŸ É¡fEGh .¬fÉÁEG áë°üd ∂ﬁ ƒg
»¨Ñæj á«£îc »NGÎdGh π°ùµdG ,ÜÉàµdG ∞°üjh .É¡æe IóFÉa ’ á¡aÉJ ¢VGôZCG ‘
.(16-13:26h34-30:24 h15:19 h9:18 h9 ,6:6 ∫ÉãeCG) É¡HÉæàLG
Ωó˘î˘à˘°ùj ’ ¬˘∏˘ dÉ˘˘a ,(11:12 á˘˘«˘ ehQ h12:6 Ú«˘˘fGÈY) ÚÄ˘˘WÉ˘˘Ñ˘ à˘ e ø˘˘µ˘ f Ó˘˘a
.¤É°ùµdG

:á«∏ªY AGQBG ¢†©H
ô˘¶˘æ˘dÉ˘H É˘æ˘à˘bh Ωó˘î˘à˘°ùf ∞˘«˘c ô˘µ˘Ø˘ æ˘ ∏˘ a ,É˘˘MhQh É˘˘æ˘ gPh Gó˘˘°ùL É˘˘æ˘ e π˘˘µ˘ d q¿CG å«˘˘Mh
:á«MhôdGh á«ægòdGh ájó°ù÷G ÉæJÉLÉ«àM’
ø˘jQÉ˘ª˘à˘dG ¢†©˘H ¤EG á˘jhó˘j ∫É˘ª˘YCÉ˘H Ú£˘Ñ˘JôŸG ÒZ êÉ˘˘à˘ ë˘ j :á˘jó˘°ù÷G äÉ˘LÉ◊G
OÉ°ùLCG ¿q GE .(8:4 ¢ShÉKƒª«J 1) π«∏≤d á©aÉf ájó°ù÷G á°VÉjôdG ¿q ’
C { á«°VÉjôdG
ÖæàLG .É¡H ≈æà©j ¿r GC »¨Ñæ«a ,(20 ,19:6 ¢SƒãfQƒc 1) ¬∏dG ¢üîJ ÚæeDƒŸG
á°VÉjôdGh äÉjQÉÑŸG ÜÉ©dC’ ¿q ÉE a ,É¡eóY hCG ájó°ù÷G á°VÉjôdG IÌc ‘ •GôaE’G
Óa .ÊƒfÉ≤dG ÉgóM RhÉéàJ ’ ¿r GC »¨Ñæj É¡æµdh ,É¡àª«b á«fóÑdG á°VÉjôdGh ,áeÉ©dG
¿ƒæeDƒŸG ∑Î°ûj ¿r GC ≥«∏j ’ .á«MhôdG n∂JÉ«M ƒ‰ ≥«©J áLQO ¤EG É¡«a ¢ùª¨æJ
ÜôdG Ωƒj ¿q ÉC a ,á«°üî°ûdG º¡JOÉ¡°ûd ÉeGÎMG ,OÉMB’G ΩÉjCG á«°VÉjôdG ÜÉ©dC’ÉH
™aGO øY πH »°SƒeÉf §¨°V øY ¬fCÉc ¢ù«d .¬àeóÿh Üô∏d ¢Sôµj ¿r GC »¨Ñæj

GC
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sonlijk getuigenis in ere willen houden. De dag des Heren dient aan
de Heer en aan Zijn werk gewijd te worden. Dit is geen dwang vanuit de wet, maar het wordt ingegeven door de toewijding en liefde
tot de Heer. Laten we de eerste dag van de week welgemoed vullen
met de vreugdevolle dienst aan de Heer. Zodoende zullen we geen
tijd hebben voor sportwedstrijden.
b. de verstandelijke behoeften: het verstand van de gelovige heeft
oefening nodig en moet vooruitgaan. Ook al is veel doorvorsen
afmatting van het lichaam (Prediker 12:12), toch weten we dat sommige lessen nuttig zijn. De apostel Paulus raadt ons in 1 Timotheüs
4:13 aan “om ons toe te leggen op het (voor)lezen.” We moeten zeker
zijn dat wat we lezen goed is en nuttig. Steeds als u de gelegenheid
heeft, moet u goede boeken lezen b.v. levensbeschrijvingen van
beroemde mannen en vrouwen onder GODS kinderen, Bijbelcommentaren, opbouwende christelijke boeken gebaseerd op de Bijbel en
boeken zoals “De Christenreis” van de bekende John Bunyan, waarvan meer exemplaren werden gedrukt dan van enig ander boek
behalve de Bijbel. Vermijd het lezen van boeken en drukwerken die
schadelijk zijn zoals ordinaire en verzonnen romannetjes en oppervlakkige humoristische verhaaltjes.
Vermijd bladen die voedsel geven aan lichamelijke begeerten
(Romeinen 13:14). Vermijd ook het lezen van drukwerk van religieuze organisaties, die de fundamentele waarheden van het christelijk
geloof ontkennen. We moeten onderzoeken of de boeken die wij
lezen wel of niet in overeenstemming met de Bijbel zijn.
Tegenwoordig spelen de radio en educatieve films een grote rol in de
vorming van de mens. Het zijn twee goede hulpmiddelen voor het
onderwijs. Echter ook ten aanzien van deze twee middelen moet de
gelovige er op letten, dat hij daarvan uitkiest wat de geestelijke groei
niet in de weg staat. Geestelijke radioprogramma’s kunnen niet in de
plaats komen van de plicht tot persoonlijke Bijbelstudie. Er zijn mensen die zich ontspannen door één of andere hobby zoals fotografie,
kunstzinnige bezigheid of het verzamelen van postzegels. Deze dingen zijn goed, zolang deze hobbies dienen om zichzelf te ontspannen
en er geen sprake van is dat de mens hier overmatig veel mee bezig
is. Laat uw werk niet de roeping wegdringen, waarmee u bent geroepen (Efeziërs 4:1). Soms kunt u deze hobbies als hulp gebruiken in
het werk van de Heer.
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Ö«W øY IQÉ°S áeóîH ´ƒÑ°SC’G øe ∫hC’G Ωƒ«dG Ó
C ª«∏a .Üô∏d áÑÙGh ¢ùjôµàdG
.á«°VÉjôdG ÜÉ©dCÓd âbh Éæd ≈≤Ñj ’ òFóæYh ôWÉN
¢SQódG{ ¿q GC ƒdh ≈àM ≈bÎjh øeDƒŸG øgP ¢†jÎj ¿r GC »¨Ñæj :á«ægòdG äÉLÉ◊G Ü
.ó«Øe ¢SQódG ¢†©H ¿q GC ±ô©f ÉæfCG ÒZ ,(12:12 á©eÉL) ó°ùé∏d Ö©J ÒãµdG
.zIAGô≤dG ≈∏Y ∞µ©f ¿r GC { 13:4 ¢ShÉKƒª«J 1 ‘ ¢ùdƒH ∫ƒ°SôdG Éæë°üæjh
Ió«÷G ÖàµdG GC ôbG á°UôØdG ∂d âëæ°S Éª∏ch .™aÉfh ídÉ°U √ GC ô≤J Ée ¿q GC øe ócCÉàa
ºgCGh ,¢Só≤ŸG ÜÉàµdG Ò°SÉØJh ¬∏dG O’hCG øe AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG ÒgÉ°ûe Ò°ùc
™FGòdG ,¿É«æH ÉæMƒ«d z»ë«°ùŸG áMÉ«°S{ ÜÉàc πKÉÁ Éeh ,ÜÉàµ∏d á≤HÉ£ŸG ßYGƒŸG
ÖæàLGh .¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ó©H ôNBG ÜÉàc …CG øe ÌcCG ¬©ÑW ó«YCG …òdG ,â«°üdG
á«dõ¡dG äÉjGhôdGh ádòàÑŸG á«dÉ«ÿG äÉjGhôdÉc IQÉ°†dG äÉYƒÑ£ŸGh ÖàµdG IAGôb
äÉª¶æŸG äÉYƒÑ£eh ,(14:13 á«ehQ) ó°ù÷G äGƒ¡°T …ò¨J »àdG äÓÛGh
»àdG ÖàµdG ¢üëa »¨Ñæjh .»ë«°ùŸG ¿ÉÁE’G ¢ù°SCG ≥FÉ≤M ôµæJ »àdG á«æjódG
?’ ΩCG ¢Só≤ŸG ÜÉàµ∏d á≤HÉ£e »g πg , ÉgCGô≤f
Éªgh ,¿É°ùfE’G Öjò¡J ‘ ¿B’G GÒÑc GQhO ¿ÉÑ©∏j á«Ñjò¡àdG ΩÓaC’Gh ƒjOGôdG ¿q GE
ÉeÉªàgG øeDƒŸG …óÑj ¿r GC »¨Ñæj ¿Éà∏«°SƒdG ¿ÉJÉg ≈àMh º«∏©à∏d ¿Éà©aÉf ¿Éà∏«°Sh
™«£à°ùJ ’ ,á«MhôdG ƒjOGôdG èeGôH ¿q GE .»MhôdG √ƒ‰ ≥«©j ’ Ée Éª¡æe QÉàîj ¿r GC ‘
º¡°ùØfCG øY ¿ƒMhôj øe ∑Éægh .…OôØdG »°üî°ûdG ÜÉàµdG ¢SQO ΩÉ≤e Ωƒ≤J ¿r GC
áæ°ùM QƒeC’G √ò¡a .™HGƒ£dG ™ªL hCG ,»æØdG πª©dG hCG ôjƒ°üàdÉc äÉjGƒg ióMEÉH
´óJ Óa .¿É°ùfEÓd πZÉ°ûdG π¨°ûdG â°ù«dh ,¢ùØædG øY íjhÎ∏d äÉjGƒg âeGO Ée
√òg ÉfÉ«MCG πª©à°ùJ ó≤a .(1:4 ¢ù°ùaCG) É¡«dEG â
n «YO »àdG IƒYódG ºMõj ∂∏ªY
.ÜôdG πªY ‘ äÉaÉ©°SEG äÉjGƒ¡dG
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c. de geestelijke behoeften: we dienen de vrije tijd te gebruiken om de
geestelijke groei te stimuleren en om een deel ervan te gebruiken
voor onze “stille tijd” (zie les 5).Het is goed om gedisciplineerd een
Bijbelstudieprogramma door te werken. Als u geen duidelijk plan of
doel hebt in dit opzicht, zult u bemerken dat sociale activiteiten de
geestelijke zaken zullen overspoelen. De gelovige moet vasthouden
aan het bijwonen van geestelijke samenkomsten en daarmee aan de
bedieningen van zijn plaatselijke gemeente en samen met zijn gelovige broeders deelnemen aan de dienst voor de Heer. We moeten
samenkomen voor Bijbelstudie en gebed (Matthéüs 18:19,20;
Hebreeën 10:25).
Tenslotte: vermijdt die pleziertjes en sociale omgangsvormen die uw
geestelijke groei belemmeren of die uw geestelijk leven schade aandoen. De keuzes die u maakt ten aanzien van de besteding van uw vrije
tijd geven aan wat de aard van uw christen-zijn is.

…PDƒJ hCG ,»MhôdG ∑
n ƒ‰ ≥«©J »àdG á«YÉªàL’G QƒeC’Gh äGò∏ŸG ∂∏J ÖæàLG ,GÒNCGh
.∂
n à«ë«°ùe ´ƒf ≈∏Y π«dód ∂
n ZGôa äÉbhCG ‘ ¬H ƒ¡∏J ÉŸ ∑
n QÉ«àNG ¿q GE .á«MhôdG ∂
n JÉ«M

LES 8

øeÉãdG ¢SQódG

HET RENTMEESTERSCHAP
VAN DE GELOVIGE OVER ZIJN BEZIT

∫GƒeC’G ≈∏Y øeDƒŸG ádÉch

Een beheerder (=rentmeester) van de bezittingen is iemand die het toezicht heeft over eigendommen van een ander, wiens zaken hij beheert.
Iedere gelovige is rentmeester voor GOD. Alles wat hij bezit: zijn tijd,
zijn gaven en zijn bezittingen behoren aan GOD. Zij moeten gebruikt
worden voor GOD en tot zijn eer (1 Petrus 4:10). In deze les zullen we
speciaal het rentmeesterschap van de gelovige over zijn bezit onderzoeken. Dit onderwerp gaat vooral uit van één principe wat in het volgende gedicht goed wordt uitgedrukt:
Ik ben niet van mijzelf en bezit hier heb ik niet.
Al wat ik heb is voor de Verlosser van de schepping,
die genade schonk, toen Hij voor mij verzoening bracht,
door dat kostbare bloed.
Aan de trouwe Verlosser Dienstknecht wijd ik nu mijn tijd,
mijn lichaam en mijn geest, de kracht van mijn verstand.
Omdat Hij mij verzoening bracht, door dat kostbare bloed.
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AõL ≈£©«a ,»MƒdG ƒªædG ájò¨àd ,ÆGôØdG âbh ∫Éª©à°SG »¨Ñæj :á«MhôdG äÉLÉ◊G ê
»eÉ¶f èeÉfôH πªY ø°ùëjh .(5 ¢SQódG ô¶fCG) z¬∏dG ™e »eƒ«dG AÓàNÓd{ ¬æe
,π«Ñ°ùdG Gòg ‘ ¿Éë°VGh ±ógh á£N ∂d øµj ⁄ GPEÉa ,ΩÉ¶àfÉH ÜÉàµdG ¢SQód
¿r GC øeDƒŸG ≈∏©a . á«MhôdG QƒeC’G ≈∏Y ≈¨£j »YÉªàL’G •É°ûædG ¿q GC óéà°S n∂fCÉa
á˘«˘∏ÙG ¬˘à˘°ù«˘æ˘c äÉ˘eó˘N Qƒ˘°†M É˘¡˘«˘a ÉÃ á˘«˘Mhô˘dG äÉ˘YÉ˘ª˘ à˘ L’G ≈˘˘∏˘ Y ∞˘˘µ˘ ©˘ j
äÉYÉªàLG ‘ É©e ™ªà‚ ¿r GC »¨Ñæj .ÜôdG áeóN ‘ ÚæeDƒŸG ¬JƒNG ™e ∑GÎ°T’Gh
.(25:10 Ú«fGÈY h20 ,19:18 ≈àe) IÓ°üdGh ÜÉàµdG ¢SQO

.É¡fhDƒ°T ôjójh ôNBG ∑ÓeCÉH »æà©«a ,É¡«∏Y É°SQÉM πª©j …òdG ƒg ,∑ÓeC’G ≈∏Y π«cƒdG
,¬∏dG ¢üîJ ¬JÉµ∏à‡h ¬ÑgGƒeh ¬àbh …
r GC ¬µ∏Á Ée πch .¬∏dG πÑb øe π«ch ƒg øeDƒe πµa
ádÉch ‘ ¢SQódG Gòg ‘ åëÑæ°S .(10:4 ¢Sô£H 1) √óÛh ¬∏d Ωóîà°ùJ ¿r GC »¨Ñæjh
´ƒ°VƒŸG Gòg ¬«∏Y …ƒ£æj …òdG GC óÑŸÉa ,∫ÉM πc ≈∏Yh .¢UÉN ´ƒæH ∫ÉŸG ≈∏Y øeDƒŸG
:á«dÉàdG áª«fÎdG äÉ«HCG ¬æY ÒÑ©àdG ó«Œh .óMGh ƒg
Éæg A»°T ‹ ¢ù«d »JGòd â
o °ùd ÉfCÉa
≈æŸG ÜÉqgh ≥∏ÿG …OÉØd …óæY Ée πc
ËôµdG ΩódÉH ∑GP ÊGóa PEG ÊGóa PEG
ÚeC’G …OÉØdG ΩOÉN ÊÉeR »°†bCG »æfEG
ÚªãdG »∏≤Y iƒbh »MhQh »ª°ùL ’PÉH
ËôµdG ΩódÉH ∑GP ÊGóa PEG ÊGóa PEG
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Wat de houding van de gelovige dient te zijn ten aanzien van materieel
bezit wordt duidelijk uit de woorden van de Here Jezus: “ook als
iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit” (Lucas
12:15). In plaats van een geweldige schat voor zichzelf te verzamelen,
proberen GODS kinderen om eenvoudig te leven om zodoende veel
voor het werk van de Heer te kunnen geven. William Burns, een prediker in China, heeft gezegd: “Wanneer Christus in het hart van een mens
woont en hij zijn blik op de hemel heeft gericht, en hij aan tijdelijke
zegeningen net voldoende heeft om van te leven, dan hebben de pijlen
van pijn en verdriet weinig kans hem te treffen. Hij heeft dan alles wat
hij nodig heeft als eenvoudige gelovige om gelukkig te zijn gedurende
de korte tijd die hij op aarde doorbrengt”. Een andere dienaar van
Christus, Hudson Taylor, ging regelmatig zijn bezittingen na om alles
weg te doen wat overtollig was in het licht van de spoedige terugkomst
van de Heer. “Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste:
betrouwbaar te blijken” (1 Corinthiërs 4:2). Daarom moet de gelovige
als hij de eigendommen van zijn Heer goed wil beheren zich de volgende vragen stellen:
1. Wanneer moet de gelovige geven? Het antwoord daarop is: “voortdurend!” Naast deze aanduiding lezen we in 1 Corinthiërs 16:2 “elke
eerste dag van de week legt ieder van u naar vermogen thuis iets
weg”. Het is hieruit duidelijk dat de eerste gelovigen hun gaven op
iedere dag des Heren in de gemeente bijeenbrachten (=op zondag).
2. Hoeveel moet men geven? Iemand heeft eens overwogen dat het
beter is om de vraag te stellen “Hoeveel moet ik overhouden?”
Zolang ik iets bezit, behoort dat aan de Heer. De juiste hoeveelheid
dient door middel van gebed van de gever tot de Heer vastgesteld
te worden. In ieder geval zullen de volgende adviezen u helpen om
de omvang van uw gave vast te stellen:
a. men dient te geven naar wat de Heer u op het hart legt
(1 Corinthiërs 16:2)
b. men moet mild geven (2 Corinthiërs 9:6)
c. men moet offervaardig geven (2 Corinthiërs 8:1-5).
Zo heeft Christus gegeven. Hij was rijk, maar werd arm opdat
wij rijk zouden zijn door zijn armoede (2 Corinthiërs 8:9). Er
gaat een verhaal over een gezin dat alleen afgeroomde, magere
melk dronk. Zij deden dit om meer geld op te sparen om te
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óMC’ ¿Éc ≈àe { : ´ƒ°ùj ÜôdG äÉª∏c ‘ íjô°U ájOÉŸG äÉµ∏àªŸG øe øeDƒŸG ∞bƒe ¿q GE
Gõæc ¬∏dG O’hCG óMCG ™ªéj ¿r GC øe ’óÑa .(15:12 Ébƒd) z¬dGƒeCG øe ¬JÉ«M â°ù«∏a
πLC’ ójõŸG Ëó≤J øe øµªàj »µd á£«°ùH IÉ«M É«ëj r¿GC ∫hÉëj ¬fCÉa ,¬°ùØæd Éªî°V
‘ í«°ùŸG ¿Éc GPEG{ :∫ƒ≤j Ú°üdG ‘ áª∏µdG ΩGóN óMCG ,z¢ùfQÉH º«dh{ ¿Éc .¬∏dG πªY
ó°ùd ¬«dEG êÉàëj Ée á«æeõdG ácÈdG øe §≤a ¬dh ¬«æ«Y Ö°üf AÉª°ùdG âfÉch ¿É°ùfEG Ö∏b
¿ƒµjh ,¬«dEG Éª¡eÉ¡°S Öjƒ°üàd π«∏≤dG ’EG ¿Góéj ’ ¿õ◊Gh ⁄C’G ¿q ÉC a ,IÉ«◊G ‘ √RƒY
≈∏Y É¡«°†≤j »àdG ¿ÉeõdG øe IÎØdG ‘ Gó«©°S ¿ƒµ«d §«°ùH øeDƒe ¬«dEG êÉàëj Ée πc ¬d
.z¢VQC’G
πµH ±ô°üà«d ΩÉ¶àfÉH ¬JÉµ∏à‡ ó≤Øàj ,zQƒ∏jÉJ ¿ƒ°Sóg{ ƒgh ,í«°ùª∏d ôNBG ΩOÉN ¿Éch
.ÜôdG ´ƒLQ Üôb Aƒ°V ≈∏Y zÉ°†FÉa{ √Èà©j ¿Éc Ée
.(2:4 ¢SƒãfQƒc 1) zÉæ«eCG ¿É°ùfE’G óLƒj »µd AÓcƒdG ‘ ∫CÉ°ùoj ºK{
:á«dÉàdG πFÉ°ùŸG Èà©j ¿r GC √ó«°S á©àeCÉH ΩÉªàg’G ∫hÉëj ƒgh øeDƒª∏d »¨Ñæj ∂dòdh
‘ IOÉjRh z!ΩGhódG ≈∏Y{ ƒg ∂dP ≈∏Y ÜGƒ÷Gh ?»£©j ¿r GC øeDƒª∏d »¨Ñæj ≈àe 1
ºµæe óMGh πc ™°†«d ´ƒÑ°SCG ∫hCG πc ‘{ 2:16 ¢SƒãfQƒc 1 ‘ GC ô≤f ,ójóëàdG
πc ‘ º¡JÉeó≤J ¿ƒ©ªéj GƒfÉc ÚdhC’G ÚæeDƒŸG ¿q GC ôgÉ¶dGh .zô°ù«J Ée ÉfRÉN √óæY
.á°ù«æµdG ‘ zóMC’G Ωƒj{ ÜôdG ΩÉjCG øe Ωƒj
»≤HCG ¿r GC »¨Ñæj ºc{ ∫GDƒ°ùdG π©L π°†aC’G ¿q GC ,ºgóMCG iCÉJQG ? »£©j ¿r GC »¨Ñæj ºc 2
á£°SGƒH Qô≤àJ ¿r GC »¨Ñæj á«≤«≤◊G á«ªµdÉa .Üô∏d ƒg ¬µ∏eCG Ée πc ΩGO Ée ,z?‹
óYÉ°ùJ ób á«dÉàdG äGOÉ°TQE’Éa ,∫ÉM πc ≈∏Yh .ÜôdG ÚHh »£©ŸG ÚH IÓ°üdG
.AÉ£©dG á«ªc ójó– ≈∏Y
.(2 :16 ¢SƒãfQƒc 1) ÜôdG ‹ ô°ùj Ée »£YCG ¿r GC »¨Ñæj GC
.(6:9 ¢SƒãfQƒc 2) AÉî°ùH »£YCG ¿r GC »¨Ñæj Ü
.(51:8 ¢SƒãfQƒc 2) á«ë°†àH »£YCG ¿r GC »¨Ñæj ê
»``æ¨à°ùf »``µd GÒ≤a QÉ``°U ∂dP ™eh É«æZ ¿Éc ¬fEÉa ,í«°ùŸG ≈£YCG Gòµg
PƒNCÉŸG Ö«∏◊G Üô°ûJ âfÉc á∏FÉY ¿q GC ,π«b .(9:8 ¢SƒãfQƒc 2) √ô≤ØH
Éª◊ iôNCG á∏FÉY äÎ°TG Éªæ«H ,Üô∏d É¡eó≤àd ÌcCG GOƒ≤f ôNóJ »µd ¬°UGƒN
™«£à°ùf Éæ∏µa .º¶æŸG É¡FÉ£Y ¤EG É¡Jó°üàbG »àdG á«ªµdG âaÉ°VCGh É°ü«NQ
ÉfGÎ°ûÃh ÉgÒZh ¢ùHÓŸG ≈∏Y ¬aô°üf Ée π«∏≤àH ¬æ«Y πª©dG Gòg πª©f ¿r GC
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d.

geven voor het werk van de Heer, terwijl een ander gezin goedkoop vlees kocht, waardoor het bedrag toenam dat zij spaarden
voor hun regelmatige giften. Wij zelf kunnen dit allemaal ook
doen door minder uit te geven voor kleren en andere dingen en
door alleen aan te schaffen wat nodig is.
men moet geven in verhouding tot wat men heeft gekregen
(Spreuken 3:9,10). De Heer gebood het volk in het Oude
Testament om de tienden van hun bezit te geven, dat wil zeggen
een tiende ervan aan de Heer geven (Leviticus 27:30-32). In het
christendom bestaat zo’n verordening niet, maar wij moeten er
niet tevreden mee zijn om minder te geven dan onder de wet
werd geëist. Wanneer we zeggen dat het geven in verhouding
moet staan tot wat we hebben gekregen, dan bedoelen wij daarmee, dat het in verhouding moet staan tot het bedrag van ons
inkomen. Onze giften dienen in verband te staan met de toename daarvan. Van een dienaar van de Heer werd gezegd dat hij
“aan het werk van de Heer” de helft van zijn inkomen gaf. Een
prominent zakenman gaf 90% van zijn inkomen aan de Heer.

3. Hoe moet men geven? Hier moet men er zeker van zijn dat het rentmeesterschap niet alleen een verantwoordelijkheid is die we moeten vervullen, eerder is het een voorrecht en een gunst. Uit 2
Corinthiërs 9:7 leren we dat we als volgt dienen te geven:
a. doelgericht en niet op goed geluk
b. vrijwillig en niet gedwongen
c. met blijdschap of met een hart dat vol is van het goede nieuws.
Aan wat voorafging kunnen we nog toevoegen:
d. in het verborgene (Matthéüs 6:2-4 en Lucas 18:12)
e. eerlijk, niet voordoen alsof we alles gaven, terwijl we een deel
verborgen hielden (Handelingen 5:1-4).
4. Aan wie moeten we geven? We moeten altijd in gedachten houden
dat iedere gift gegeven dient te worden als aan de Heer. In werkelijkheid geven we aan de Heer, als we aan zijn werk geven of aan
zijn arbeiders. Als deze zaak werkelijk op zijn waarde wordt
geschat dan zal er een grote verandering in ons rentmeesterschap
plaatsvinden. De geoefende christen ondervindt geen moeilijkheden om wegen te vinden die het waard zijn om te geven. Heel vaak
wenst hij dat hij meer bronnen zou hebben om te helpen het evan32

.ájQhô°†dG AÉ«°TC’G §≤a
ó¡©dG ‘ ÜôdG ôeCG .(10 ,9:3 ∫ÉãeCG) .â«£YCG ÉŸ Ö°SÉæàdÉH »£YCG ¿r GC »¨Ñæj
.(32,30:27 Újh’) Üô∏d Égô°ûY Gƒ©aój r…GC º¡dGƒeCG Ghô°û©j ¿r GC Ëó≤dG
É‡ πbCG Ëó≤àH »Øàµf ’ ¿r GC »¨Ñæj øµdh , á«ë«°ùŸG áfÉjódG ‘ ΩÉ¶f óLƒj ’
ÉŸ Ö°SÉæàdÉH ¿ƒµj ¿r GC »¨Ñæj AÉ£©dG ¿q GC ∫ƒ≤f ÉeóæYh .¢SƒeÉædG ¬Ñ∏£àj ¿Éc
‘ IOÉjR ÉfòNCG GPEÉa ,ÉædƒNO á«ªµd áÑ°ùædÉH ¿ƒµj r¿CG »¨Ñæj ¬fCG »æ©f ,Éæ«£YCG
.IOÉjõdG ∂∏J ™e ÉfDhÉ£Y Ö°SÉæàj ¿r GC »¨Ñæ«a ,∫ƒNóŸG hCG ÖJGôdG hCG IôLC’G
¿Éch .¬dƒNóe ∞°üf (»ë«°ùŸG πª©∏d) »£©j ¿Éc ÜôdG ΩGóN óMCG q¿CG ,∫É≤j
. Üô∏d ¬dƒNóe øe 90 »£©j ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ øe RQÉH πLQ

O

á«dhDƒ°ùe Oô› â°ù«d ádÉcƒdG q¿CG ,ó«cCÉàdG »¨Ñæj Éægh ?»£YCG ¿r GC »¨Ñæj ∞«c 3
»¨Ñæj ¬fCG ,(7:9 ¢SƒãfQƒc 2) øe º∏©f ÉæfEÉa .Iòdh RÉ«àeG »g πH , á°VhôØe
:»£©f r¿CG Éæd
.áaOÉ°üŸÉH ¢ù«dh ó°ü≤dG AπÃ GC
.QGô£°VÉH ¢ù«dh ôWÉN áÑ«£H Ü
:Ωó≤J Ée ¤EG ∞«°†f ¿r GC ÉææµÁh .Gô°ûH íØ£j Ö∏≤H hCG êÉ¡àHÉH ê
.(12:18 Ébƒdh 42:6 ≈àe) AÉØÿG ‘ O
.(41:5π°SôdG ∫ÉªYCG) ¬æe GAõL »Øîfh ,πµdG Éæ«£YCG ÉæfCG »Yóf ’ …
r GC áfÉeCÉH √
.Üô∏d Éªc Ωó≤j ¿r GC »¨Ñæj AÉ£Y πc ¿q GC ,ÉæfÉgPCG øY Üô¨j ’ ?»£©f ¿r GC »¨Ñæj øŸ 4
≥M ôeC’G Gòg Qób GPEÉa ,¬à∏©Ød hCG ¬∏ª©d »£©f ÉeóæY Üô∏d »£©f á≤«≤◊ÉH ÉæfEÉa
OÉéjEG ‘ áHƒ©°U ÊÉ©j ’ ÜQóŸG »ë«°ùŸGh .ÉæàdÉch ‘ ÉHÓ≤fG çóëj ¬fCÉa , √Qób
‘ IóYÉ°ùª∏d ÌcCG äGOÉªàYG ¬d ¿Éc ƒd ≈æªàj Ée GÒãch . ¬JGAÉ£Y ≥ëà°ùJ πÑ°S
:¤EG ≈£©j ¿r GC ‘ á«dhDƒ°ùÃ ô©°ûjh ™°SGƒdG ⁄É©dG ‘ π«‚E’G ô°ûf
äÉ≤Øf ΩGhódG ≈∏Y ∂dÉæ¡a ,¬«dEG »ªàæj …òdG ´ÉªàL’G …
r GC .á«∏ÙG á°ù«æµdG GC
.É¡«a ºgÉ°ùj ¿r GC øeDƒŸG ≈∏Yh ,á°ù«æµdG IOÉ¡°T ≈∏Y á¶aÉëª∏d
.(10:2 á«WÓZ) AGô≤ØdG Ü
.(4 ,3:5 ¢ShÉKƒª«J 1) πeGQC’G ê
.(18 ,17:5 ¢ShÉKƒª«J 1) áª∏µdG ΩGóN O
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gelie te verspreiden in de wijde wereld en hij voelt zich verantwoordelijk om te geven aan:
a. de plaatselijke gemeente d.w.z. de samenkomst waarmee hij verbonden is. Er zijn daar steeds kosten om het getuigenis van de
gemeente te onderhouden en de gelovige hoort daarin bij te dragen.
b. de armen (Galaten 2:10)
c. de weduwen (1 Timotheüs 5:3,4)
d. dienaren van het Woord (1 Timotheüs 5: 17,18)
e. christelijke activiteiten die gezond in hun onderwijs zijn en die
volgens goddelijke principes verlopen.
De Heer Jezus zei: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen”
(Handelingen 20:35). Het lijdt geen twijfel dat iedere gelovige de juistheid van dit gezegde heeft ervaren. Dit zijn de gevolgen van het geven:
• materiële zegen (Spreuken 3:9,10). Deze belofte betekent niet dat wij
zonder meer immense materiële weelde zullen verkrijgen, want
GOD is wijs genoeg om de meesten van ons geen grote tijdelijke luxe
toe te vertrouwen, maar het betekent dat Hij ons voldoende geeft om
te voorzien in al onze behoeften (Filippenzen 4:19). Let op dat deze
belofte van voorziening volgt op reeds ontvangen gaven die vrijwillig gegeven waren (zie Filippenzen 4:18).
• geestelijke groei (Lucas 16:11). Wanneer we betrouwbaar zijn ten
opzichte van de “onrechtvaardige Mammon” (de aardse bezittingen), dan zal GOD aan ons echte rijkdommen toevertrouwen (geestelijke kennis en rijkdom).
• geluk (Maleachi 3:10). Zegen betekent geluk. Deze zegen giet GOD
uit over hem die vrijgevig is, zodat het niet meer te bevatten is.
• een groep die ons welkom heet in de hemel (Lucas 16:9). De zielen
die zijn verlost door middel van onze gaven (vrienden gemaakt met
de onrechtvaardige Mammon), zullen ons ontvangen in de eeuwige
woningen als wij sterven of bij de komst van de Heer.
• een schat in de hemel (Lucas 18:22). Zelfs een beker met koud water
die in de naam van Christus wordt gegeven zal zijn beloning niet
missen (Marcus 9:41).
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.á«¡dE’G ÇOÉÑŸG Ö°ùM …ôŒ »àdGh º«∏©àdG áÁƒ≤dG á«ë«°ùŸG ∫ÉªYC’G

√

.(35:20 π°SôdG ∫ÉªYCG) zòNC’G øe ÌcCG AÉ£©dG ƒg •ƒÑ¨e{ : ´ƒ°ùj ÜôdG ∫Éb
: AÉ£©dG èFÉàf øeh .∫ƒ≤dG Gòg áë°U ÈàNG ób øeDƒe πc ¿q GC ÖjQ ’h
IhôK Ö°ùµæ°S ÉæfCG ,ÉªàM óYƒdG Gòg »æ©j ’h ,(10 ,9:3 ∫ÉãeCG) ájOÉŸG ácÈdG
»æ©j ¬æµdh ,IÒÑc á«æeR IhôK Éæª¶©e ´Oƒà°ùf ¿r GC øe ºµMCG ¬∏dG ¿q ÉC a ,á∏FÉW á«dÉe
Gòg ájÉØµdG óYh ¿q GC ßM’ .(19:4 »Ñ∏«a) ÉæJÉLÉ«àMG ó°ùd »Øµj Ée Éæ«£©j ¬fCG
.(18:4 »Ñ∏«a ô¶fG) ôWÉN Ö«W øY IQOÉ°üdG …
r GC ádƒÑ≤ŸG áeó≤àdG ™Ñàj
(ájOÉŸG äÉµ∏àªŸG) º∏¶dG ∫Ée ‘ AÉæeCG Éæc ¿r GE .(11:16 Ébƒd) »MhôdG ƒªæd
.(Úà«MhôdG IhÌdGh áaô©ŸG) á«≤«≤◊G IhÌdG ≈∏Y Éææ“CÉj ¬∏dG ¿q ÉE a
≈∏Y ¬∏dG É¡°†«Øj √ò¡c ácÈa ,IOÉ©°ùdG »æ©J ácÈdG .(10:3 »NÓe) IOÉ©°ùdG
.™°SƒJ ’ ≈àM á«î°ùdG ¢ùØædG
á£°SGƒH â°ü∏N »àdG ¢SƒØædG …
r CG ,(9:16 Ébƒd) AÉª°ùdG ‘ Ö«MÎdG áæ÷
óæY hCG äƒ‰ ÉeóæY ,ájóHC’G ∫É¶ŸG ‘ Éæfƒ∏Ñ≤j zº∏¶dG ∫ÉÃ AÉbó°UCG{ ÉæJÉeó≤J
.ÜôdG A»›
™«°†j ’ í«°ùŸG º°SÉH ≈£©J OQÉH AÉe ¢SCÉc ≈àM .(22:18 Ébƒd) AÉª°ùdG õæc
.(41:9 ¢ùbôe) √ôLCG

•

•
•
•

•
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Iemand heeft eens gezegd dat de blijdschap van de gelovige die geeft,
gevolgd wordt door zes dingen die alle in verband staan met het geven:
1. overvloedig bezit om te geven vor het werk van de Heer,
2. een diep geestelijk leven,
3. het gemak waarmee men aan zijn verplichtingen kan voldoen,
4. het gemak waarmee men altijd zijn gave kan verhogen,
5. een groeiend besef van rentmeesterschap en
6. verbazing bij zichzelf dat men deze weg niet eerder heeft gevolgd.

: AÉ£©dÉH áfhô≤e QƒeCG áà°S øY èàæj »£©ŸG øeDƒŸG ìôa ¿q GC ,ºgóMCG ∫Éb
.ÜôdG πª©d ¬µ∏Á …òdG ∫ÉŸG Iôah 1
á«MhôdG ¬JÉ«M ≥ªY 2
.¬JÉÑLGƒH ΩÉ«≤dG ádƒ¡°S 3
.OÉjOR’G áªFGO áÑ°ùf AÉ£YEG øe ¬æµ“ ádƒ¡°S 4
.ádÉcƒdÉH ójGõàŸG Qƒ©°ûdG 5
.πÑb øe π«Ñ°ùdG Gòg ´ÉÑJEG Ωó©d ¬°ùØf øe á°ûgO 6

LES 9
DE VERSPREIDING VAN HET GOEDE NIEUWS
Tal van, toegewijde gelovigen weten zich betrokken bij de verspreiding
van het goede nieuws, omdat zij ervan overtuigd zijn, dat het leven uit
geloof als doel heeft om het goede nieuws van de verlossing te verspreiden (Matthéüs 28:18-20). Hoe zouden zij het goede nieuws (=het
evangelie) gehoord hebben, als niet voorlopers onder de dienaren van
het Woord de blijde boodschap naar de einden der aarde hadden willen
brengen. Tenslotte zijn zij er ook van overtuigd dat zij zelf schuldenaren
zijn van heel de mensheid (Romeinen 1:14).
De vraag die bij de meeste gelovigen opkomt is: “Wat kan ik doen om
te helpen bij de verspreiding van het evangelie?” Zij geven toe, dat zij
niet veel weten van de bediening van het evangelie in verschillende
delen van de wereld, en dat zij blij zijn met informatie daarover, maar
zij weten niet hoe ze hierbij betrokken kunnen raken.
Er zijn tenminste zeven stappen die u kunt doen om zelf een gelovige
worden, die werkelijk betrokken is bij de voortgang van het evangelie
in de wereld. Dit zijn ze:
1. bid voor de arbeiders. Dit is een zaak die de eerste plaats toekomt in
de bediening van het Woord. Niemand kan ooit de waarde en het
belang van het gebed ten volle vaststellen waar het gaat om de
opdracht tot de verkondiging van het evangelie.
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™°SÉàdG ¢SQódG
IQÉ°ûÑdG ô°ûf
¿ÉÁE’G IÉ«M ¿q GC ¿hócCÉàj º¡fC’ ,IQÉ°ûÑdG ô°ûæH ¿ƒªà¡j ,øjQƒ«¨dG Úãjó◊G ÚæeDƒŸG ¿q GE
´Éª°S º¡fÉµeEÉH øµj ⁄ ¬fEG .(20-18:28 ≈àe) ¢UÓÿG IQÉ°ûH ô°ûf ¤EG ±ó¡J
.¢VQC’G ≈°übCG ¤EG IQÉ°ùdG AÉÑfC’G πªM , áª∏µdG ΩGóN ™FÓW ÉC °ûJ ⁄ ƒd π«‚E’G IQÉ°ûH
.(14:1 á«ehQ) ¬∏c …ô°ûÑdG ¢ùæé∏d ¿ƒæjóe º¡°ùØfCG ºg º¡fCG ¿hócCÉàj º¡fCÉa GÒNCGh
IóYÉ°ùŸ πªYCG ¿r GC ™«£à°SCG GPÉe{ :ƒ¡a ,ÚæeDƒŸG º¶©e ¿ÉgPCG ‘ Qhój …òdG ∫GDƒ°ùdG ÉeCG
ôFÉ°S ‘ π«‚E’G áeóN øY GÒãc ¿ƒaô©j ’ º¡fCG áMGô°U ¿ƒaÎ©jh z?IQÉ°ûÑdG ô°ûf
.π«Ñ°ùdG ¿ƒaô©j ’ º¡æµdh ∂dP áaô©e ºgô°ùjh ,QÉ£bC’G
Ωó≤àH ºà¡ŸG øeDƒŸG ,n∂°ùØf π©éàd ÉgPÉîJG n∂æµÁ ,äGƒ£N ™Ñ°S πbC’G ≈∏Y ∂dÉæg
: ¿r ÉC H ∂dPh ,É≤M ⁄É©dG ‘ π«‚E’G
øµÁ Óa .áª∏µdG áeóN ‘ ∫hC’G ¿ÉµŸG ≥ëà°ùj ôeCG Gògh ,ΩGóÿG πLC’ »∏°üJ 1
.π«‚E’ÉH IRGôµdG áª¡e ‘ É¡à«ªgCGh IÓ°üdG IóFÉa ÉeÉ“ Qó≤oj ¿r GC §b óMC’
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Zij gingen naar afgelegen oorden.
zij brachten het evangelie en oogsten kostbare zielen.
Wonderbaar, zo krachtig was het Woord!
Zij beseften dat de zegen en het geheim van die genade
was terug te leiden op de arbeiders in de wijngaard,
die met twee of drie samenkwamen voor GEBED.
De reden dat de meeste van onze gebeden nutteloos en zonder uitwerking zijn, is dat zij in een algemene vorm worden uitgesproken.
Wanneer u op de volgende manier zou bidden: “Heer! zegen de dienaren van het Woord in alle delen van de wereld”, dan mist u op dat
moment de zegen, want u hebt geen mogelijkheid om te weten wanneer uw gebed verhoord wordt. De oplossing voor dit probleem is
om een speciale lijst te maken met namen van dienaren van GOD,
voor wie gebeden dient te worden. Dan noemt u de namen van hen
die u hebt ontmoet of van wie u hebt gehoord. Iedere keer als u in
contact komt met een dienaar van Woord, kunt u er zeker van zijn dat
GOD die ontmoeting tot stand bracht met een speciale bedoeling. Het
is zeer waarschijnlijk dat GOD wil, dat u hem helpt door uw gebeden.
Ook helpt een wereldkaart u om uw aandacht te richten op wie in
die len werkt en om die te ondersteunen. U kunt gekleurde spelden
gebruiken om aan te geven waar de mensen werken waarvoor u
bidt. Daardoor worden uw gebeden veel duidelijker en levendiger.
Als uw vastbeslotenheid afneemt of u ontevreden bent over uw
gebed, denk dan aan uw beloning als u in de hemel vrjgekochte
lonen uit de verschillende menselijke rassen ontmoet, die door uw
gebeden voor Christus zijn gewonnen. Iemand heeft eens gezegd:
Door uw gebed dat u regelmatig bad “Heer, verlicht hen die in duisternis wandelen en leid hen tot u”,
- werd duisternis weggedaan en ‘t genadelicht verspreid;
verdreven werden de onwetendheid en twist,
die de heidenen overheersten.
De boodschap van het kruis waarop zij zolang wachten,
bracht hen verlossing en eeuwig leven.
Ik verblijd mij zo dat dit is gebeurd zoals u daarnaar ook verlangde
door de kracht van de Allerhoogste, als gevolg van uw gebed.
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á«FÉf ´É≤H ¤EG GhôaÉ°S øjòdG ¿q GE
á«dÉZ É°SƒØf É¡«a GƒëHôa Ghô°ûHh
áª∏µdG ∂∏J π©Ød Gƒ°ûgOh GƒÑé©J
áª©ædG ∂∏J ô°Sh ÉMÉ‚ GhQO Éeh
áeôµdG ‘ á∏©ØdG ¤EG ¬∏c Oƒ©j
áÑ∏£∏d áKÓK hCG ÚæKG ´ÉªàLG óæY
n∂fCG ƒ∏a .ΩÉY πµ°ûH ∫É≤J É¡fCG ƒg ,ihóL ÓHh áª«≤Y ÉæJÉÑ∏W º¶©e π©éj É‰EG
ó≤ØJ ’ÉM ∂
n fCÉa ,z⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL ‘ áª∏µdG ΩGóN ∑QÉH ÜQ Éj{ : Gòµg â
n «∏°U
.∂
n àÑ∏W ÜÉéà°ùJ ≈àe áaô©Ÿ ∂
n d π«Ñ°S ’ ¬fC’ É¡JóFÉa
Ëó≤J »¨Ñæj øjòdG ΩGóÿG AÉª°SCÉH áæ«©e áªFÉb ÖàµJ ¿r GC ƒg πµ°ûŸG Gò¡d π◊Éa
â∏°üJG Éª∏µa .º¡æY nâ©ª°S hCG º¡à∏HÉb øjòdG AÉª°SCG É¡«a ôcòJh º¡∏LC’ IÓ°üdG
¿ƒµj ¿r GC íLôj ,¢UÉN ó°ü≤d ¬H AÉ≤∏dG ôHO ¬∏dG ¿q GC ócCÉàJ r¿GC ∂
n æµÁ áª∏µ∏d ΩOÉîH
‘ IóYÉ°ùe ⁄É©dG á£jôN …ODƒJ Ée GÒãch .∂
n JGƒ∏°üH √óYÉ°ùJ ¿r GC ∑
n ójôj ¬∏dG
.É¡Jó°VÉ©eh ∫ƒ≤◊G ∂∏J ‘ πª©j øŸ ΩÉªàg’G ¬«LƒJ
,º¡∏LCG øe »∏°üJ øjòdG øcÉeCG ≈∏Y ád’ó∏d áfƒ∏ŸG ¢ù«HÉHódG πª©à°ùJ ¿r GC ∂
n æµÁh
øe äôé°V hCG ∂
n àÁõY äQÉN ¿r ÉE a .ájƒ«Mh ÉMƒ°Vh ÌcCG ∂
n JÉÑ∏W ¿ƒµJ ∂dòHh
∞∏àﬂ øe øjóØe É°UÉî°TCG AÉª°ùdG ‘ πHÉ≤J ÉeóæY n∂JCÉaÉµe ‘ ôµØa IÓ°üdG
:zQRƒJ .Ü õdQÉ°ûJ{ ∫Éb .n∂JGƒ∏°U ÖÑ°ùH í«°ùª∏d GƒëHQ ób ô°ûÑdG ¢SÉæLCG
ΩÉ¶àfÉH á∏FÉ≤dG ∂àÑ∏£d á«Ñ∏J
ΩÓ¶dG ‘ ÚµdÉ°ùdG n∂«dEG pógGh ôfCG pÜQ
áª©ædG Qƒf ºYh ΩÓ¶dG ∂dP »ﬁ ób
á«æKƒdG ≈∏Y OÉ°S ΩÉ°üNh π¡L ∫GRh
óeC’G ÉgQÉ¶àfG ∫ÉW »àdG Ö∏°üdG ádÉ°Sôa
óHCÓd IÉ«◊Gh ¢UÓÿG º¡d âÑ∏L ób
∂ànÑZôd É≤HÉ£e iôL GP ¿r ’
C ìôaÉa
∂àÑ∏£d á«Ñ∏J »∏©dG ÜôdG Iƒ≤H
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2. brieven schrijven met bemoediging en adviezen aan hen die begeleiding en steun nodig hebben om hen voor Jezus te winnen.

OÉ°TQE’G ¤EG áLÉM ‘ ºg øjò∏d íFÉ°üædGh ™«é°ûàdG ≈∏Y ájƒàÙG πFÉ°SôdG áHÉàc 2
.´ƒ°ù«d º¡ëHÎd

3. geld geven voor de verspreiding van het evangelie. U kunt bijvoorbeeld Bijbels kopen en die verspreiden. Of u geeft financiële steun
aan projecten die ten doel hebben om verloren zielen te winnen.

IóYÉ°ùŸG Ëó≤Jh É¡©jRƒJh á°Só≤e Öàc AGô°T ,Óãe ,IQÉ°ûÑdG ô°ûæd ºgGQódG AÉ£YEG 3
.áµdÉ¡dG ¢ùØædG íHQ ¤EG áaOÉ¡dG ™jQÉ°ûŸG áaÉµd á«dÉŸG

4. vriendelijkheid en goedheid bewijzen aan behoeftigen. Zo kunt u
hen bereiken met de boodschap van verlossing door de liefde van
Christus.
5. belangstellen in informatie over de voortgang van het werk van
GOD in verschillende plaatsen.
6. het bemoedigen van hen die zich wijden aan de bediening van het
Woord. Doe dit met alle middelen die u hiervoor kunt gebruiken.

áÑëÃ º¡d ¢UÓÿG ádÉ°SQ ÆÓHEG øe øµªà∏d ÚLÉàëª∏d ¿É°ùME’Gh ∞£∏dG QÉ¡XEG 4
.í«°ùŸG
.áØ∏àıG øcÉeC’G ‘ ¬∏dG πªY Ò°S áaô©e ≈∏Y ±ƒbƒ∏d ΩÉªàg’G 5
ø˘µÁ »˘à˘dG π˘FÉ˘°Sƒ˘dG á˘aÉ˘µ˘H á˘ª˘∏˘µ˘dG á˘eóÿ º˘¡˘°ùØ˘fGC ¿ƒ˘°Sô˘˘µ˘ j ø˘˘jò˘˘dG ™˘˘«˘ é˘ °ûJ 6
.É¡dÉª©à°SG

7. Wees bereid om zelf te gaan en te werken op de akker van de Heer
in overeenstemming met Zijn roeping voor u. Het is belangrijk, dat u
zich geheel aan GOD overgeeft, zodat Hij erop kan vertrouwen dat u
vast en zeker wilt gehoorzamen. “Ik dring er bij u op aan in de naam
van de barmhartige GOD, dat u niet naar de eeuwigheid gaat met kleren besmeurd door het bloed van mensen, maar dat u uzelf geheel
zonder enige reserve ter beschikking van uw Heer en Meester stelt”.

ΩÉ¡dG ôeC’G ¿q GE .∂d ¬JƒYO Ö°ùëH ÜôdG π≤M ‘ πª©Jh ∂
n °ùØæH ÖgòJ ¿r GC ó©à°ùJ 7
Ió«cC’G n∂àYÉWEG ≈∏Y OÉªàY’G øe øµªàj ≈àM ¬∏d á«∏µdÉH n∂°ùØf º∏°ùJ r¿GC ƒg
ΩóH áî£∏e n∂°ùHÓeh ájóHC’G ¤EG ÖgòJ ’ ¿r GC ,º«MôdG ¬∏dG º°SÉH n∂«dEG π°SƒJCÉa{
.z∑
n ó«°Sh ∂
n HQ ±ô°üJ â– ßØ– …
q GC ¿hO á«∏µdÉH ∂
n °ùØf ™°V πH ,¢SƒØædG

LES 10

ô°TÉ©dG ¢SQódG

DE VERLOVING
GOD heeft bij de schepping van de mens ingesteld dat hij een natuurlijk verlangen heeft om een levenspartner te vinden. Daartoe moet dus
een bepaalde persoon worden gekozen. Jonge gelovigen die ernaar verlangen om GOD te behagen, weten dat deze stap van groot belang is
voor het leven. Het levensgeluk hangt daarvan af of die keuze tot stand
komt door gebed, de zegen van GOD en Zijn leiding. Maar als we de
satan toestaan in deze zaak ons te overheersen, dan zal ons leven in duigen vallen en ons getuigenis een puinhoop worden.
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áÑ£ÿG
ÖLƒj É‡ Gògh .¬JÉ«◊ ∂jô°ûdG OÉéjEG ¤EG π«Á ¬à∏©L , ¿É°ùfE’G øjƒµJ ‘ ¬∏dG áæ°S ¿q GE
√òg ¿q GE .¬∏dG ≈°VQ ∫Gƒf ¤EG ¿ƒ≤FÉàdG çGóMC’G ¿ƒæeDƒŸG ±ô©«a ,Ú©ŸG ¢üî°ûdG QÉ«àNG
ºgQÉ«àNG ¿ƒµj ¿r GC ≈∏Y IÉ«◊G IOÉ©°S ∞bƒàJh IÉ«◊G ‘ iÈµdG á«ªgC’G É¡d Iƒ£ÿG
ô£«°ùj ¿r ÉC H ¿É£«°û∏d Éæëª°S GPEG ÉeCG .¬æe OÉ°TÎ°S’Gh IÓ°üdG ó©H ¬∏dG ácôH Ö°ùëH
.™°†©°†àJ ÉæJOÉ¡°Th º£ëàJ ÉæJÉ«M ¿q ÉC a ,ôeC’G Gòg ‘ Éæ«∏Y
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Dit zijn enkele goddelijke uitgangspunten in verband met deze keus:
1. Wordt deze keuze gesteund door de Bijbel? Als de gedachten en
verlangens zich op een ongelovige richten, dan heeft zelfs het gebed
in deze zaak geen nut, want het is de gelovige duidelijk verboden
om zich te verbinden met een ongelovige (2 Corinthiërs 6:14). Wat
zo duidelijk te betreuren valt aan de menselijke zwakheid, is dat hij
terwijl hij gelovig is, er soms toch van overtuigd kan zijn dat een
huwelijk met een ongelovige niet in strijd is met de wil van GOD
met betrekking tot het huwelijk. Het kan ook zijn dat hij bij zichzelf
hoopt, dat hij door zo te handelen de ongelovige partner voor
Christus zal winnen. Maar dit is beslist niet zo en deze zaken zijn
niet anders dan een vlaag van dwaasheid, omdat GOD het gemengde huwelijk verbiedt (het huwelijk van een gelovige met een ongelovige). Toen Simson werd aangetrokken door een heidens meisje,
zei hij tegen zijn ouders “zij bevalt mij”. Het was beter geweest als hij
had gezegd: “Is zij goed in het oog van de Heer?” (Richteren 14:3).
2. Wil ik deze persoon mijn leven lang als partner? Op het eerste
gezicht lijkt deze vraag overbodig en onnodig. Het zal ons duidelijk
worden als we bedenken dat er soms een vriendschap ontstaat tussen
twee personen van verschillend geslacht die niet zover gaat, dat zij
zich op een dag verbinden, omdat dat niet juist zou zijn. Maar wanneer de vriendschap sterker wordt en zich een sterke emotionele relatie ontwikkelt, kan dit toch leiden tot verloving en huwelijk terwijl dit
in geen enkel opzicht goed te keuren is. En dit hoewel geen van beiden er in het begin over dacht om zo’n diepe relatie aan te gaan.
Een ander principe is dat de gelovige op geen enkele wijze iemand
hoop mag geven, dat hij erover denkt met hem of haar te trouwen, als
men daartoe niet vastbesloten is. Hoe vaak treft men niet dat men
zich in deze zaak overhaast om daarna met veel verdriet en problemen terug te keren in de kring van gelovigen. U moet voorzichtig zijn
en de natuurlijke gevoelens niet toestaan vooruit te lopen op geestelijke leiding en op het verstandelijk onderscheidingsvermogen.
3. Een andere belangrijke vraag is: “Hebben wij gezamenlijke (geestelijke) interesses?” Kunnen de beide partijen samen bidden en
samen Bijbel lezen? Is de andere persoon een hulp in het dienen van
de Heer? Geestelijke en verstandeljke harmonie vormen twee
belangrijke componenten voor het gelukkig huwelijk, maar de
sexuele aantrekkingskracht wordt maar al te vaak de eerste plaats
gegeven en alle andere dingen worden verwaarloosd.
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.QÉ«àN’G Gò¡H ≥∏©àJ »àdG ÇOÉÑŸG ¢†©H ‘ åëÑf ¿r GC Éæd óH’ ,∂dòd
¢üî°T ƒëf π«ŸGh ôµØdG ¬ŒG GPEÉa ?¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ‘ ójDƒe QÉ«àN’G Gòg πg 1
øY áMGô°U »¡æe øeDƒŸG ¿q ’
C ,¿CÉ°ûdG Gò¡H IÓ°üdG øe ≈àM IóFÉa Óa ,øeDƒe ÒZ
∞©°†dG ≈∏Y ∫GódG ∞°SDƒŸG ôeC’Éa .(14:6 ¢SƒãfQƒc 2) øeDƒŸG Ò¨H ¿GÎb’G
¬∏dG áÄ«°ûe ∞dÉîj Ée ¢ù«d ¿r ÉC H ¬°ùØf ™æ≤j ¿r GC ÉfÉ«MCG ™«£à°ùj ÉæeDƒe ¿q GC ,…ô°ûÑdG
∂jô°ûdG í«°ùª∏d íHÒ°S ¬fCG ,πeC’ÉH ¬°ùØf π∏©j hCG ,á°ü∏ıG ÒZ øe ¬LGhR ‘
øY »¡æj ¬∏dG ¿q ’
C , ¿ƒæ÷G øe Üô°V Oô› ,øjôeC’G Óch .Gòg ¬∏ª©H ¢ü∏ıG ÒZ
∫Éb á«æKh IÉàØH ¿ƒ°ûª°T ≥∏©J Éeóæ©a zøeDƒŸG Ò¨H øeDƒŸG êGhR r…GC ) §∏àıG êGhõdG
‘ âæ°ùM πg{ : ∫ƒ≤j ¿r GC ¬H QóLC’G ¿Éch .z¬«æ«Y ‘ âæ°ùM É¡fEG{ : ¬jódGƒd
.(3:14 IÉ°†b) z?ÜôdG »æ«Y
‘ ô¡¶j óbh ?ôª©dG á∏«W »JÉ«M ∂jô°T (ÉgójQCG) √ójQCG …òdG ¢üî°ûdG ƒg πg 2
¬fCG πeCÉàdG ó©H Éæd í°†à«°S É‰EG ,¬d áLÉM ’ ‹ƒ°†a ∫GDƒ°ùdG Gòg ¿q GC ,á∏gƒdG ∫hCG
Ωó©d Ée Éeƒj ÉfÎ≤j ¿r GC É¡æe ájÉ¨dG ¢ù«d ,Ú°ùæ÷G øe Ú°üî°T ÚH ábGó°U ÉC °ûæJ ób
•ÉÑJQ’G ¤EG …ODƒJ á«ØWÉY ábÓY íÑ°üJh óà°ûJ ábGó°üdG É‰EG .∂dP áÑ°SÉæe
óMGƒdG ihôJ
q ƒdh .¿Éc ¬Lh q…GC øe ∂dP ø°ùëà°ùj ’ å«M ,êGhõdGh áÑ£ÿÉH
.ábÓ©dG ∂∏J ‘ πZƒJ ÉŸ ôeC’G ájGóH ‘ Éª¡æe
¬fCÉH ,¢üî°T …
C πeC’G »£©j ób πªY …
q ’
q ÉC H øeDƒŸG »JCÉj ’ ¿r GC ƒg ÊÉãdG GC óÑŸGh
ôeC’G Gòg ‘ ´ô°ùàdG óLhCG ºµa .∂dP ≈∏Y ΩRÉY ÒZ ƒg Éªæ«H ¬æe êGhõdÉH ôµØe
Óa GQòM ¿ƒµJ ¿r GC GPEG n∂«∏©a .ÚæeDƒŸG •É°ShCG ‘ πcÉ°ûeh ¿GõMCG øe ™LGÎdG ºK
.»∏≤©dG õ««ªàdGh »MhôdG OÉ°TQE’G ≥Ñ°ùJ ¿r GC ,á«©«Ñ£dG áØWÉ©∏d íª°ùJ
r¿GC ¿Éaô£dG ™«£à°ùj π¡a z?ácÎ°ûe ídÉ°üe Éæd πg{ :ƒg ΩÉ¡dG ôNB’G ∫GDƒ°ùdGh 3
‘ ¬d ÉfƒY ôNB’G ¢üî°ûdG ¿ƒµj πgh ?¬∏dG áª∏c IAGôb ‘ ¿ÉcÎ°ûjh É©e ¿É«∏°üj
øµdh ,≥aƒŸG êGhõ∏d ¿ÉeÉg ¿Gô°üæY Éªg »MhôdGh »ægòdG ±ÓàF’G q¿GE ?ÜôdG áeóN
.iôNC’G QƒeC’G ™«ªL πª¡Jh ,∫hC’G ΩÉ≤ŸG ≈£©j Ée GÒãc »°ùæ÷G ÜPÉéàdG
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4. En tenslotte: Heeft de Heer aan hen beiden zijn leiding en goedkeuring gegeven?” Dit is het belangrijkste wat we hierover moeten
zeggen. Jonge mensen die op elkaar verliefd zijn, hebben het moeilijk om helder te denken en koers te houden. Het kan licht gebeuren,
dat zij door hun gevoelens in de war raken en misleid worden. Het
kan zijn dat een persoon aan alle drie hiervoor genoemde voorwaarden voldoet, maar daarmee toch niet de keuze van GOD is.
Wees er zeker van of u wel of met de goedkeuring van GOD hebt
gekregen. Daarna kunt u in vertrouwen de verloving tegemoet zien.
Na de verlovingsdag(en) volgt een tijd van trouw aan elkaar terwijl
men in afwachting is van het huwelijk. Hoewel de verloving de beide
partners niet zo verbindt als het huwelijk, is het wel een ernstige overeenkomst waar men niet licht over moet denken. Wanneer we er zonder
echte zorg mee omgaan, dan spelen we met de gevoelens van de ander.
Dit leidt vaak tot verdrietige en pijnlijke gevolgen. Gebrek aan zorgvuldigheid in deze ernstige zaak is slecht voor de zuiverheid van het getuigenis van gelovige jongemensen.
Wat betreft vriendschap en het maken van afspraken bestaan er drie
gouden regels die men moet opvolgen:
1. Volg niet de gewoonten van de wereld. Liefde is sterk in waarde
gedaald in de publieke opinie. Zover dat men deze gelijk stelt aan
wat men op het filmscherm ziet. Als men dit doet, is dat niet alleen
een beschamende fout van de gelovige, maar ook een direct gevaar
(2 Timotheüs 2:22 en 1 Petrus 2:1 1). Als men hier in opgaat dan is
dat spelen met vuur. “Zal iemand vuur in zijn boezem halen zonder
dat zijn klederen in brand geraken?” (Spreuken 6:27). De gelovige
moet zich ver houden van “alle soort van kwaad” (1 Thessalonicenzen
5:22) Dit betekent dat hij zich zo moet bewegen dat er geen ruimte is
voor verdenking. Afspraken zonder toezicht en vaak samen zijn tot
laat op de avond geven de vijand vaak de kans om GOD te lasteren.
2. Luister niet naar de wereld. Velen van de huidige moderne generatie, zowel van jongemannen als volwassenen, vooral in de moderne
steden, hanteren als principe dat de controle van hun wil over hun
verlangens en begeerten afwijzen. Zij spotten met iemand die rein
wil leven, want dat zien zij als toegeven aan schaamte en als onder38

»¨Ñæj Ée ºgCG Gògh z?Éª¡«∏µd á≤aGƒŸG hCG OÉ°TQE’G ÜôdG ≈£YCG πg{ GÒNCGh 4
,ÒµØàdG AÉØ°U º¡°†©Ñd ÚHòéæŸG çGóMCÓd ¿ƒµj ¿r GC Ö©°üdG øe ¬fCÉa ,√QÉÑàYG
¿r GC πªàÙG øªa .OÉ°TQE’Gh Qƒ©°ûdG ÚH ¿ƒ£∏îj ádƒ¡°ùH º¡a ,±ó¡dG áHÉ°UEGh
GQÉàﬂ ¿ƒµj ’ Gòg ™eh ,√ÓYCG IQƒcòŸG áKÓãdG •hô°ûdG ™«ªL ¢üî°T ‘ƒà°ùj
≈∏Y ∂eGóbEG ¿ƒµj ∂dP ó©Hh ’ hCG ¬∏dG á≤aGƒe ≈∏Y ∂dƒ°üM øe ócCÉàa .¬∏dG øe
.ÖbGƒ©dG ¿ƒeCÉe áHƒ£ÿG
øjógÉ©àŸG §HôJ ’ áHƒ£ÿG ¿q GC ™eh ,êGhõdG QÉ¶àfG ∫ÓN áfÉeCG âbh áHƒ£ÿG ó¡Y ™Ñàjh
ΩÉªàgG ¿hO É¡H Éæaô°üJ GPEÉa .É¡H ¿É¡à°ùj ’ ¿r GC »¨Ñæjh Ò£N ¥ÉØJG É¡fCG ’EG ,êGhõdÉc
áfõﬁ èFÉàf ¤EG Gòg …ODƒj Ée GÒãch .ôNBG ¢üî°T ∞WGƒ©H ÉæãÑY ób ¿ƒµf »≤«≤M
.ÜÉ°ûdG øeDƒŸG IOÉ¡°T √ƒ°ûj ôeC’G Gòg IQƒ£N IÉYGôe ‘ ≥«bóàdG ΩóY ¿q GE .áŸDƒeh
:É¡YÉÑJG »¨Ñæj á«ÑgP óYGƒb çÓK ∂dÉæ¡a ,IóYGƒŸGh Iô°TÉ©ŸÉH ≥∏©àj Éª«a ÉeCG
GhQÉ°U ≈àM áeÉ©dG ¿ÉgPCG ‘ GÒãc Ö◊G §ëfG ó≤d .⁄É©dG πgCG ó∏≤J ’ 1
…õN §≤a â°ù«d √ò¡c ’ÉªYCG q¿EG .Éªæ«°ùdG á°TÉ°T ≈∏Y ¬fhôj ÉÃ ¬fƒfQÉ≤j
¢Sô˘£˘H 1 h22:2 ¢ShÉ˘Kƒ˘ª˘«˘J 2) ó˘«˘cCG ô˘£˘N »˘g π˘H ø˘eDƒ˘˘ª˘˘∏˘˘d Ö«˘˘©˘˘e
¬æ°†M ‘ GQÉf ¿É°ùfEG òNCÉjCG{ QÉædG ‘ Ö©d ƒg É¡«a ∑Éª¡f’Gh ,(11:2
zô°T πc ¬Ñ°T{ øY øeDƒŸG ™æàÁ r¿CG »¨Ñæ«a .(27:6 ∫ÉãeCG) z?¬HÉ«K ¥Î– ’h
á¡Ñ°û∏d ’É› ´ój ’ Écƒ∏°S ∂∏°ùj r¿CG »æ©j Gògh ,(22:5 »µ«fƒdÉ°ùJ 1)
äCÉ«g Ée GÒãc ôNCÉàdG ‘ áWôØe äÉYÉ°S AÉ°†bh áHÉbQ ¿hO ó«YGƒe q¿EG .¬«a
.∞jóéàdG á°Uôa hó©∏d
ô°VÉ◊G ô°ü©dG πgCG øe ¿hÒãc ¬«∏Y Ò°ùj …òdG CGóÑŸG q¿ E G .⁄É©∏d ≠°üJ ’ 2
ìÉ˘ª˘L Gƒ˘ë˘Ñ˘µ˘j ’ r¿CG ƒ˘g ,Iô˘°UÉ˘©ŸG ¿óŸG ‘ É˘˘ª˘˘«˘˘°S ’h ,’É˘˘LQh É˘˘fÉ˘˘Ñ˘˘°T
áª°ûë∏d ÉØ∏µJ ó©J »àdG áØ©dG IÉ«M øe ¿hôî°ùjh º¡FGƒgCGh º¡JGƒ¡°T
á©«∏ÿG äÉbÓ©dG ∂dP ‘ Éª¡YGƒfCÉH QƒéØdG øY íØ°üjh ,∞WGƒ©dG âÑch
ÉfOÉ°ùLCG ∞FÉXh á©«Ñ£d ájQhô°Vh ájô£a áLÉM É¡fCG ºYõdÉH ,êGhõdG πÑb
¿É£«°ûdG ájÉYóH ¿ƒæeDƒŸG çGóMC’G ´óîj ’ r¿CG »¨Ñæ«a .(52:4 ¢Sô£H 1)
»g ºgOÉ°ùLCG q¿CG ΩGhódG ≈∏Y Ghôcòàj r¿CGh .(5 ,3 :5 ¢ù°ùaCG) áHòµdG √òg
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drukking van gevoelens. De verschillende vormen van immoraliteit, zoals losse relaties voor het huwelijk, worden verontschuldigd
als zou het hier gaan om instinctieve en noodzakelijke behoeften
voor het natuurlijk fuctioneren van onze lichamen (1 Petrus 4:2-5).
Jonge gelovigen moeten zich niet laten bedriegen door de propaganda van de satan. Dit zijn leugens. (Efeziërs 5:3 en 5). Laten zij er
voortdurend aan denken dat hun lichaam een tempel is van de
Heilige Geest (1 Corinthiërs 6:19). Als zij dat doen, dan luisteren zij
naar de waarschuwing die van GOD komt en die luidt “Houd u
rein!” (1 Timotheuus 5:22).
3. Wordt geen vriend van de wereld. “Slechte omgang bederft goede
zeden” (1 Corinthiërs 15:33). Wanneer u volhardt in vriendschappen
met mensen die niet behouden zijn, dan wordt u beïnvloed door
hun denken en hun maatstaven (2 Corinthiërs 6:17,18).
Een nog groter gevaar is het om in de handen te vallen van slechte
mensen die er plezier in hebben om kwaad te doen en die anderen
tot een zondig leven willen overhalen (Romeinen 1:32). De wereld is
vergiftigd door boosaardige mannen en vrouwen die alle list, sluwheid en bedrog aanwenden om jonge gelovigen ertoe te verleiden
om hun lichamen te gebruiken voor slechte doeleinden.
Het boek Spreuken is bij uitstek het boek dat mij informeert over dit
onderwerp. Het moet ook de gids zijn voor iedere nieuwe gelovige
in dit opzicht, omdat hij daarin herhaaldelijk waarschuwingen vindt
voor “de vreemde vrouw van de onbekende die gladde woorden
spreekt” (Spreuken 2:16-19; 5:3-14,20,21; 6:24; 23:27,28). Bovendien
vindt u daarin vele goddeljke raadgevingen en echte wijsheid.
De Bijbel is de hoogste autoriteit voor de jonge gelovige. Wanneer we deze
maken tot het onderwerp van onze dagelijkse overdenkingen, dan zullen
we niet worden bevuild met wereldse gedachten, immoraliteit en slechte
omgang en kunnen we de brandende pijlen van de duivel afweren.

¿ƒ¨°üj ∂dP ¿ƒ∏©Øj Éeóæ©a .(9:6 ¢SƒãfQƒc 1) ¢Só≤dG ìhô∏d πcÉ«g
.(22:5 ¢ShÉKƒª«J 1) zGôgÉW ∂
n °ùØf ßØMG{ : πFÉ≤dG »¡dE’G QGòfEÓd
¢SƒãfQƒc 1) zIó«÷G ¥ÓNC’G ó°ùØJ áÄjOôdG äGô°TÉ©ŸG ¿q ÉE a{ .⁄É©dG ñGDƒJ ’ 3
º˘gÒµ˘Ø˘à˘H ô˘˘KCÉ˘ à˘ J ∂
n fCÉ˘ a ,Ú°ü∏ıG ÒZ Iô˘˘°TÉ˘˘©˘ e ‘ äQô˘˘ª˘ à˘ °SG Gò˘˘a .(33:15
.(18 ,17:6 ¢SƒãfQƒc 2) º¡°ù«jÉ≤Ãh
πª©H ¿hô°ùj QGô°TCG …ójCG ‘ ´ƒbƒdG ô£N ƒg ,∂dP πc øe º¶YCG ƒg Ée ¿q GC ÒZ
øe QÉéØdÉH AƒHƒe ⁄É©dG ¿q GE .(32:1 á«ehQ) á«£ÿG IÉ«M ¤EG øjôNBG IOÉ«bh ô°ûdG
ΩGóîà°S’ çGóMC’G ≥∏“ ‘ ´GóNh AÉgOh á∏«M πc ¿ƒdòÑj øjòdG Ú°ùæ÷G Óc
.Iôjô°T ó°UÉ≤e ‘ ºgOÉ°ùLCG
¿r GC »¨Ñæ«a ,¢UÉN ´ƒæH ´ƒ°VƒŸG Gòg ‘ ΩÉg »ª«∏©J ôØ°S ƒg ∫ÉãeC’G ôØ°S ¿q GE
øe IQôµàe äGôjò– ¬«a óéj ¬fC’ ,Oó°üdG Gò¡H åjóM øeDƒe πµd π«dódG ¿ƒµj
h24:6 h21 ,20 ,14-3:5 h19-16:2 ∫ÉãeCG) zá≤∏ªàŸG áÑjô¨dG ICGôŸG{
á«¡dE’G íFÉ°üædG øe GÒãc ¬«a óŒ ∂
n fCÉa ,∂dP ¤EG áaÉ°VE’ÉHh .(28 ,27:23
.á«≤«≤◊G ºµ◊Gh
ÉæJÓeCÉJ ™°Vƒe ÉgÉæ∏©L ¿r ÉE a .¬∏dG áª∏c ƒg åjó◊G øeDƒª∏d ÈcC’G ™LôŸG ¿q GC ÖjQ ’h
™«£à°ùfh ,¥ÓNC’G OÉ°ùah QƒéØdÉH ¢üàîj Éª«a »ŸÉ©dG ÒµØàdÉH ¢ùfóàf ød ÉæfCÉa É«eƒj
.ájQÉædG ¢ù«∏HEG ΩÉ¡°S ÉæY GC Qóf ¿r GC
ÉæJÉbGó°U Éæeóîà°SG ¿r ÉE a .ΩGhódG ≈∏Y ÜôdG áYÉWEG ƒg á«≤«≤◊G IOÉ©°ù∏d π«Ñ°ùdG ¿q GE
Éæ«£©j ¿r GC øµÁ Ée ø°ùMCÉH …CÓe ¿ƒµJ ÉæJÉ«M ¿q GC ócCÉàf ¿r GC ™«£à°ùf ,¬∏dG áÄ«°ûe Ö°ùM
.(11:84 Qƒeõe) z∫ÉªµdÉH ÚµdÉ°ùdG ≈∏Y GÒN ÜôdG ™æÁ ’{ .¬∏dG

De echte weg naar het geluk is, om voortdurend gehoorzaam te zijn aan
de Heer. Laten we onze vriendschappen gebruiken naar de wil van
GOD, dan kunnen we er zeker van zijn dat onze levens gevuld zullen
zijn met het beste dat GOD ons zal geven. “Het goede onthoudt HIJ niet
aan hen die onberispeljk wandelen” (Psalm 84:11).
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LES 11

ô°ûY …OÉ◊G ¢SQódG

HET HUWELIJK EN HET HUISGEZIN

â«ÑdGh êGhõdG

GOD heeft het huwelijk ingesteld voor het hele menselijke geslacht en
daarom spreken wij erover als een menselijke instelling en niet als een
christelijk voorschrift. In ieder geval heeft het huwelijk bij christenen
een nieuwe inhoud, want het wordt gebruikt voor de aanduiding van
de eenheid van Christus met zijn gemeente (Efeziërs 5:23,24 en 32).
Het is moeilijk om dit onderwerp uitgebreid te behandelen, maar we
zullen slechts proberen om een samenvatting te geven van het vele en
belangrijke onderwijs over het huwelijk in de Bijbel.

á°†jôØc ¢ù«dh ájô°ûH áæ°ùc ¬æY º∏µàf ∂dòdh ,√ô°SCÉH ¢ùæé∏d êGhõdG ¬∏dG qø°S
õeôc πª©à°ùj ¬fC’ GójóL ≈æ©e á«ë«°ùŸG ‘ êGhõ∏d ¿q ÉC a ,∫ÉM πc ≈∏Yh .á«ë«°ùe
.(32 ,24 ,23 5 ¢ù°ùaCG) ¬à°ù«æc ™e í«°ùŸG OÉ–’
¢†©H ¢ü«î∏J §≤a ∫hÉëæ°S Éææµdh , ÜÉ¡°SEÉH ´ƒ°VƒŸG Gòg èdÉ©f ¿r GC Ö©°üdG øe
:¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ‘ êGhõdG øY á«ªgCG ÌcCG ,º«dÉ©àdG

1. GOD heeft het huwelijk ingesteld vóór de intrede van de zonde
in de wereld (Genesis 2:24). Hoewel de satan probeerde om het
huwelijk te besmeuren, leert de Bijbel duidelijk dat het huwelijk
goed is voor iedereen (1 Timotheüs 5:14) en in ere bij allen dient te
zijn (Hebreeen 13:4). De Bijbel spreekt met alle eerbied over dit
onderwerp. De gelovigen moeten hun gedachten en spreken vrijwaren van alles dat de eerbied voor deze goddeljke instelling naar
beneden haalt.
2. Het huwelijk is een instelling van GOD voor allen, hoewel er uitzonderingen zijn, die we nog zullen bespreken. “En de Here GOD
zeide: Het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp
maken, die bij hem past” (Genesis 2:18).
3. Over hen voor wie deze instelling niet van toepassing is, wordt
gesproken in Matthéüs 19:20. Zo trouwen sommigen bijvoorbeeld
niet terwille van het Koninkrijk der hemelen. Zoals men zegt:
“Iedere man en iedere vrouw heeft het voorrecht om te genieten van
de liefde in het huwelijk als men dat wil”. Toch leidt de wil van GOD
sommigen ertoe om voor Christus en zijn evangelie af te zien van dit
voorrecht. Het is overbodig om te zeggen dat wanneer GOD iemand
roept om ongetrouwd door het leven te gaan, Hij ook de genade
geeft die daarvoor nodig is. Daarom zal de persoon die tot zo’n leven
geroepen wordt ook niet trots zijn op zijn status van ongehuwde,
alsof het een offer is dat hij aan de Heer brengt.
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q¿CG ™˘˘eh .(24:2 ø˘jƒ˘µ˘J) ⁄É˘©˘dG ¤EG á˘«˘£ÿG ∫ƒ˘NO π˘Ñ˘b êGhõ˘dG ¬˘∏˘dG ø˘°S 1
êGhõdG ¿q GC ,áMGô°U º∏©j ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ¿q GC ’EG êGhõdG ¢ùfój ¿r GC ∫hÉM ¿É£«°ûdG
.(4:13 Ú«fGÈY) ™«ªé∏d Ωôµeh ,(14:5 ¢ShÉKƒª«J 1) ™«ªé∏d ≥M
Gƒfƒ°üj ¿r GC ÚæeDƒŸG ≈∏©a .áeGôc πµH ´ƒ°VƒŸG Gòg åëÑj ¢Só≤ŸG ÜÉàµdÉa
.á«¡dE’G áæ°ùdG √òg áeGôc øe §ëj Ée πc øY º¡ãjóMh ºgQÉµaCG
»∏j »àdG IÉæãà°ùŸG ä’É◊G ¢†©H ‘ ’EG ,êGhõdG »g ™«ªé∏d ¬∏dG áæ°S ¿q GE 2
z√Ò¶f Éæ«©e ¬d ™æ°UCÉa √óMh ΩOBG ¿ƒµj ¿r GC Gó«L ¢ù«d ¬dE’G ÜôdG ∫Éb{ ÉgôcP
.(18:2 øjƒµJ)
.20:19 ≈àe ‘ º¡æY Qƒcòªa ,áæ°ùdG √òg º¡«∏Y ≥Ñ£æJ ’ øjòdG ÉeCGh 3
πLQ πµd ¿q GC { π«b Éªch .äGƒª°ùdG äƒµ∏e πLC’ ¿ƒLhõàj ’ Óãe ¢†©ÑdÉa
áÄ«°ûŸG »°†à≤J ób É‰EG ,AÉ°ûj Ée á«LhõdG áÑÙG RÉ«àeÉH ™àªàj ¿r GC ‘ ≥◊G ICGôeGh
.z¬∏«‚EGh í«°ùŸG πLC’ ≥◊G Gòg øY »∏îà∏d øjó©à°ùe Gƒfƒµj ¿r GC ¢†©Ñ∏d á«¡dE’G
áª©ædG ¬«£©j ¬fCÉa áHhõ©dG IÉ«M ¤EG É°üî°T ¬∏dG ƒYój ÉeóæY ¬fCG ,∫ƒ≤∏d áLÉM ’h
,áHhõ©dG IÉ«ëH »gÉÑj ’ IÉ«◊G ∂∏àd ƒYóŸG ¢üî°ûdG ¿q ÉC a ∂dòch .É¡«dEG êÉàÙG
.Üô∏d É¡eó≤j á«ë°†J É¡fCÉc
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4. De bedoelingen van GOD met de instelling van het huwelijk waren
als volgt:
a. de vorming van een liefdesband en het helpen van zijn schepselen (Genesis 2:18).
b. het voortbestaan van de mensheid door middel van de geboorte
(Genesis 1:28 en 9:1). Door de huwelijkseenheid worden man en
vrouw deelgenoten van GOD in het wonderbare werk dat de
komst van een nieuw leven in de wereld is. “Zie, zonen zijn een
erfdeel des Heren, een beloning is de vrucht van de schoot. Als
pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen der jeugd.
Welzalig de man die zijn pijlkoker met deze heeft gevuld” (Psalm
127:3-5).
c. de voorkoming van hoererij (1 Corinthiërs 7:6) door gemis aan
zelfbeheersing (1 Corinthiërs 7:9). Dit onderwerp wordt in dit
hoofdstuk waar we naar verwijzen behandeld. Het is de uitvoerigste bespreking van het onderwerp “huwelijk” in heel de Bijbel
en daarom is het iedere toegewijde cursist aan te raden om het
aandachtig te bestuderen.
5. De grootste en meest fundamentele behoefte ten aanzien van het
huwelijk is, dat het huwelijk “in de HEER” moet zijn (1
Corinthiërs 7:39). Wat betekent dat gezegde “in de Heer”? We willen
graag verduidelijken dat dit niet alleen betekent dat de partner een
wedergeboren gelovige behoort te zijn, maar het sluit noodzakelijk
ook in dat het huwelijk de bevestiging van de Heer hoort te krijgen.
Men moet de heerschappij van Christus in deze zaak erkennen.
Anders gezegd, het is niet voldoende dat het om een huwelijk van
een gelovige man met een gelovige vrouw gaat en verder niet, maar
die gelovige persoon moet door GOD aangewezen zijn.
6. Vermijd het gevaar van overhaast trouwen. Misschien hebt u de uitdrukking weleens gehoord “snel trouwen, leidt licht tot berouwen”.
Hoewel dit geen Bijbelse woorden zijn, is het een waar gezegde.
7. Het huwelijk is een overeenkomst die niet ontbonden mag worden. (Matthéüs 19:6 en Romeinen 7:2,3 en 1 Corinthiërs 7:39). Er is
daarop één uitzondering en dat is de situatie waarbij één van de
echtgenoten ontrouw is, alleen om reden van hoererij (Matthéüs 5:32;
19:9). Behalve in dit geval is de echtscheiding in tegenspraak met het
Woord van GOD.
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:»∏j Éªc »g êGhõdG ø°S øe ¬∏dG ó°UÉ≤e âfÉc 4
). 18 2 øjƒµJ ( ¬JÉbƒ∏ı IO’ƒdG ¿hÉ©Jh á«ÑM á≤aQ OGóYEG GC
IóMh »Øa ,(1 9 h28:1 øjƒµJ) IO’ƒdG á£°SGƒH ¢ùæ÷G ó«∏îJ Ü
∫ÉNOE’ Ö«é©dG πª©dG ‘ ¬∏dG »µjô°T ICGôŸGh πLôdG Ò°üj êGhõdG
ø£ÑdG IôªK ÜôdG óæY øe çGÒe ¿ƒæÑdG GPƒg{ ⁄É©dG ¤EG IójóL IÉ«M
¬àÑ©L CÓe …ò∏d ≈HƒW .áÑ«Ñ°ûdG AÉæHCG Gòµg QÉÑL ó«H ΩÉ¡°ùc .IôLCG
.(5-3 :127 Qƒeõe) zº¡æe
:7 ¢SƒãfQƒc 1) Iƒ¡°ûdG §Ñ°V ΩóYh ,(2:7 ¢SƒãfQƒc 1) ÉfõdG ÜÉæàL’ ê
‘ åëH ∫ƒWCG ƒgh ¬«dEG QÉ°ûŸG ìÉë°UE’G ‘ ´ƒ°VƒŸG Gòg åëÑjh .(9
r¿CG ó¡à› ÖdÉW πc í°üæj ∂dòdh ,¬∏c ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ‘ êGhõdG ´ƒ°Vƒe
.ΩÉªàgÉH ¬°SQój
‘{ êGhõdG ¿ƒµj ¿r GC »g êGhõdG ¿CÉ°ûH ≈``ª¶©dG á```«°SÉ°SC’G øeDƒŸG áLÉM ¿q GE 5
?zÜôdG ‘{ ∫ƒ≤dG Gòg »æ©j GPÉªa .(39:7 ¢SƒãfQƒc 1) z ÜôdG
»°†à≤j πH ,á«fÉK GOƒdƒe ÉæeDƒe ∂jô°ûdG ¿ƒµj r¿CG §≤a »æ©j ’ ¬fCÉH í°Vƒf r¿CG Oƒf
í«°ùŸG IOÉ«°ùH ±Î©j ¿r GC »¨Ñæ«a ,ÜôdG πÑb øe Gó«jCÉJ êGhõdG Gòg ∫Éæj r¿GC É°†jCG
,Ö°ùëa áæeDƒe hCG øeDƒe øe êGhõdG ¿ƒµj ¿r GC »Øµj ’ iôNCG IQÉÑ©Hh .ôeC’G Gòg ‘
.¬∏dG øe Ú©ŸG øeDƒŸG ¢üî°ûdG ∂dP ¿ƒµj ¿r GC »¨Ñæj πH
≈∏Y ΩóæJ πéY ≈∏Y êhõJ{ ∫ƒ≤dG â©ª°S ÉÃQ .êGhõdG ‘ ´ô°ùàdG ô£N ÖæàLG 6
.í«ë°U QGôb ¬fCG ’EG ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ∫GƒbCG øe ¢ù«d Gòg ¿q GC ™eh .zπ¡e
1 h3,2:7 á«ehQ h6:19 ≈àe) ÚLhõdG IÉ«M á∏«W πëæj ’ ó¡Y êGhõdG 7
óMCG áfÉeCG ΩóY ádÉM ‘ ƒgh ∂dòd óMGh Phò°T ∂dÉægh .(39:7 ¢SƒãfQƒc
¥Ó£dG ¿ƒµj ∂dP GóY Éª«ah .(9:19 h32:5 ≈àe) zÉfõdG á∏©d ’EG{ ÚLhõdG
.¬∏dG áª∏µd ÉØdÉﬂ

41

Er zijn veel zaken die de gedachten van jonge gelovigen bezighouden in
verband met het huwelijk en het verwekken van nakomelingen, zaken die
zo’n geheel eigen en persoonlijk stempel dragen dat het niet verstandig is
om ze hier te behandelen. In ieder geval zijn het belangrijke kwesties, waar
men niet licht over moet denken. Vaak voelen jonge gelovigen zich genoodzaakt om zich voor huwelijksaangelegenheden te oriënteren op wetenschappelijke bronnen, die soms een slechte invloed hebben op de geest van
een christen. Het denken van de gelovige over dit belangrijke onderwerp
wordt erdoor verontreinigt. Daarom stellen wij voor dat de gelovige in de
zaak van het huwelijk zijn toevlucht neemt tot de volgende bronnen:
1. zijn ouders. Zij zijn het voorbeeld en ook is het volgens de Bijbel
nodig dat jonge gelovigen in het gezin onderwijs ontvangen ten aanzien van het huwelijk. Gelovige ouders die nalaten hun kinderen het
noodzakelijke onderricht te geven, schieten tekort in hun plichten
(Deuteronomium 11:19 en Jesaja 38:19).
2. de Bijbel zelf. Hieruit verwerft de jonge gelovige duidelijke informatie over de visie van GOD over dit onderwerp.
3. een gelovige vriend die aandacht heeft voor geestelijk zaken. Een
jongeman is bevoorrecht als hij een wijze, gelovige vriend kent waar
hij naartoe kan gaan en die hij als vriend vertrouwt en met wie hij
zijn problemen kan delen en die hem raad en onderwijzing geeft.
4. een dokter met een goede reputatie. Het beste zou zijn als deze
dokter christen is. Ook al is voorlichting van de ongelovige dokter
juist en acceptabel in dit opzicht, maar het kan zijn dat zijn raad toch
ingaat tegen het geestelijke uitgangspunt.
5. geestelijke boeken over dit onderwerp. We kunnen tegenwoordig
uitstekende boeken kopen die zijn samengesteld door zeer bekwame en gelovige schrijvers. Hoewel deze niet alle zaken afzonderlijk
behandelen, zijn zij toch nuttig.

êGhõ˘dÉ˘H ≥˘∏˘©˘à˘j É˘ª˘˘«˘˘a ,çGó˘˘MC’G Úæ˘˘eDƒŸG ¿É˘˘gPCG ‘ Qhó˘˘J IÒã˘˘c Qƒ˘˘eCG ∂dÉ˘˘ægh
,∫ÉM πc ≈∏Yh .Éæ¡g É¡ãëH áªµ◊G øe ¢ù«d ≥«bO ™HÉW äGP QƒeCG -π°ùædGh
çGóMC’G ºZQCG r¿CG ,çóM Ée GÌch .É¡H ¿É¡à°ùj ’ r¿CG »¨Ñæj áeÉg πFÉ°ùe óLƒJ
,á«ë«°ùŸG ìhôd IôjÉ¨e ¿ƒµJ ób É¡æeh , á«ŸÉY QOÉ°üe øe êGhõdG QƒeCG º¡ØJ ≈∏Y
™Lôj r¿CG ìÎ≤f ∂dòdh .ΩÉ¡dG ´ƒ°VƒŸG Gòg ‘ øeDƒŸG ÒµØJ ¢ùfój …òdG ôeC’G
: á«dÉàdG ™LGôŸG ¤EG êGhõdG ¿CÉ°ûH øeDƒŸG

Wat het jonge huisgezin aangaat is er overvloedige onderwijzing in de
Bijbel. De verplichtingen van de gezinsleden worden precies aangegeven. Hier volgen enkele voorbeelden:

É¡«a ôcòJ ,¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ‘ á«aƒà°ùe äÉª«∏©J Éæjód ,ójó÷G â«ÑdÉH ≥∏©àj Éª«a ÉeCG
:á«LPƒ‰ á∏ãeCG »∏j Éª«ah .ábóH á∏FÉ©dG OGôaCG äÉÑLGh

1. De verplichtingen van de man ten opzichte van zijn vrouw.
Hij moet haar liefhebben (Efeziërs 5:25 en Colossenzen 3:19) en haar
eren (1 Petrus 3:7). Hij dient haar te beschouwen als “vlees van mijn
vlees” (Genesis 2:23 en Matthéüs 19:5) en hij moet haar trouw zijn
(Maleachi 2:14,15) en haar troosten (1 Samuël 1:8).

,(19:3 »°Sƒdƒch 25:5 ¢ù°ùaCG) É¡Ñëj ¬fCG .¬àLhR ƒëf êhõdG äÉÑLGh 1
≈˘à˘eh32:2 ø˘jƒ˘µ˘J) ¬˘ª◊ ø˘e É˘˘ª◊ É˘˘gÈà˘˘©˘ jh ,(7:3 ¢Sô˘˘£˘ H 1) É˘˘¡˘ eô˘˘µ˘ jh
.(8:1 π«Fƒª°U 1) É¡jõ©jh ,(15 ,14:2 »NÓe) É¡d Éæ«eCG ¿ƒµjh ,(5:19
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≈≤∏àj ¿r GC »¨Ñæj ,¢Só≤ŸG ÜÉàµdÉH ¢üàîj Ée Qó≤Hh á«dÉãe á¡L øªa ,¬jódGh ¤EG
¿Óª¡j ¿Gò∏dG ¿ÉæeDƒŸG ¿GódGƒdÉa ,â«ÑdG ‘ êGhõdG Oó°üH º¡JÉª«∏©J çGóMC’G
AÉ«©°TEG h 19:11 á«æãJ) º¡ÑLGh ‘ Gô°üb ób áeRÓdG äÉeƒ∏©ŸG ÉªgO’hCG Ú≤∏J
.(19:38
äÉ˘eƒ˘∏˘©˘e ,ø˘°ùdG åjó◊G ø˘eDƒŸG Ö°ùà˘µ˘j ¬˘æ˘ ª˘ a .¬°ùØ˘f ¢Só˘≤ŸG ÜÉ˘à˘µ˘dG ¤EG
.´ƒ°VƒŸG ‘ ¬∏dG …CGQ øY áëjô°U
ÉæeDƒe ±ô©j …òdG çóë∏d ≈HƒW .á«MhôdG QƒeC’ÉH ºà¡j øeDƒe ≥jó°U ¤EG
Ωó≤jh ¬∏cÉ°ûe ‘ ¬cQÉ°û«a ¬H ≥ãj ≥jó°üc ¬«dEG ÜÉgòdG ™«£à°ùj É«≤J Éé°VÉf
.º«∏©àdGh IQƒ°ûŸG
äÉeƒ∏©e âfÉc r¿CGh ¬fC’ ,ÉæeDƒe ¿ƒµj r¿CG π°†Øjh ,á©ª°ùdG ø°ùM Ö«ÑW
áØdÉﬂ ¿ƒµJ ób ¬JQƒ°ûe q¿CG ’EG ,á¡L øe ádƒÑ≤eh áë«ë°U øeDƒŸG ÒZ Ö«Ñ£dG
.»MhôdG CGóÑª∏d
ÖàµdG ¢†©H ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿B’G ÉææµÁ .´ƒ°VƒŸG Gòg øY á«MhôdG ÖàµdG
’EG á∏°üØe QƒeC’G πc èdÉ©J ’ É¡fCG ™ªa .áeÉJ äGAÉØc …hP ÚæeDƒe ∞«dCÉJ IRÉàªŸG
.Ió«Øe É¡fCG
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2. De verplichtingen van de vrouw ten opzichte van haar man.
Zij moet hem liefhebben (Titus 2:4), ontzag voor hem hebben
(Efeziërs 5:23), trouw aan hem zijn (1 Corinthiërs 7:3-5, 10), onderdanig aan hem zijn (Efeziërs 5:22,23) en hem gehoorzamen Titus 2:5).
3. De verplichtingen van de ouders ten opzichte van hun kinderen.
Zij moeten hen liefhebben (Titus 2:3), hen winnen voor Christus
(Matthéüs 19:13, 24), hen grootbrengen in de vreze des Heren
(Spreuken 22:6; Efeziërs 6:4), voor hen sparen (2 Corinthiërs 12:14 en
1 Timotheüs 5:8), hen opbouwen (in het geloof) en hen opvoeden
(Spreuken 13:24; 19:18; 23:13; 29:17 en Hebreeën 12:7) en hen niet
irriteren (Efeziërs 6:4; Colossenzen 3:21).
4. De verplichtingen van de kinderen ten opzichte van hun ouders.
Zij moeten luisteren naar het onderwijs van hun ouders (Spreuken
1:8,9), hen eren (Exodus 20:12 en Hebreeën 12:9), hen vrezen ofwel
respecteren (Leviticus 19:3), hen gehoorzamen (Spreuken 6:20 en
Efeziërs 6:1) en voor hen zorgen in hun ouderdom of als zij behoeftig zijn (1 Timotheüs 5:4).
En tenslotte dient ieder huis een gezins “altaar” te hebben, waarmee we
een vaste dagelijkse tijd bedoelen, waarin de Bijbel wordt gelezen en uitgelegd en het hele gezin bijeenkomt voor gebed. Wanneer u deze zaken
getrouw en toegewijd toepast, zult u de zegen van de Heer ervaren.

í«°ùª∏d ºgƒëHôjh ,(4:2 ¢ù£«J) ºgƒÑëj ¿r GC .ºgO’hCG ƒëf øjódGƒdG äÉÑLGh 3
,(4:6 ¢ù°ùaCG h6:22 ∫ÉãeCG) ¬∏dG áaÉﬂ ‘ ºgƒHôjh (,24 ,13:19 ≈àe)
º˘gƒ˘°Sƒ˘°ùjh ,(8:5 ¢ShÉ˘Kƒ˘ª˘«˘ J 1 h 14:12 ¢Sƒ˘˘ã˘ fQƒ˘˘c 2) º˘˘¡˘ d Ghô˘˘Nò˘˘jh
(7:12 Ú«fGÈY h17:29 h13:23 h18:19 h24:13 ∫ÉãeCG) ºgƒHODƒjh
.(21:3 »°Sƒdƒc h4:6 ¢ù°ùaCG) ºgƒ¶«¨j ’h
,(9 ,8:1 ∫ÉãeCG) º¡jódGh º«dÉ©àd Gƒ©ª°ùj ¿r GC .º¡jódGh ƒëf O’hC’G äÉÑLGh 4
ºgƒeÎëj r…GC ºgƒaÉîjh ,(9:12 Ú«fGÈY h 12:20 êhôN) ºgƒeôµjh
‘ º¡d Gƒeó≤jh ,(1:6 ¢ù°ùaCG h20:6 ∫ÉãeCG) ºgƒ©«£jh , 3:19 Újh’)
.(4:5 ¢ShÉKƒª«J 1) áLÉ◊G âbh hCG º¡àNƒî«°T
ÜÉàµdG GC ô≤j ¬«a É«eƒj Ú©e âbh r…GC ,»∏FÉY íHòe â«H πµd ¿ƒµj ¿r GC »¨Ñæj ,GÒNCGh
¢UÓNEGh áfÉeCÉH QƒeC’G √òg ¢SQÉ“ å«ëa .IÓ°üdÉH É¡©«ªL á∏FÉ©dG óëàJh ô°ùØjh
.É≤M áfƒª°†e ÜôdG ácôH ¿ƒµJ

LES 12

ô°ûY ÊÉãdG ¢SQódG

DE ROEPING VOOR EEN SPECIALE BEDIENING

IRhôØŸG áeóî∏d IƒYódG

Elke ware gelovige moet steeds een dienaar van de Heer zijn. Welk
werk hij ook doet, hij dient het te doen als voor de Heer. Toch zijn er
bepaalde personen die de Heilige Geest roept voor de dienst van het
evangelie (Handelingen 13:2). Deze roeping kan zijn voor een nieuwe
bediening in eigen land of daarbuiten, maar de persoon die gehoor
geeft aan die goddelijke roeping, wordt er duidelijk door gekenmerkt.
Velen pretenderen dat zij zichzelf voor zo’n bediening voorbereiden
door het volgen van een studie in de theologie, maar dit maakt
iemand nog niet tot een echte dienstknecht van Jezus Christus. Soms
is het een grote hulp voor iemand die door GOD geroepen is, maar op
zichzelf is het onvoldoende.
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¢ù°ùaCG) ¬˘˘ eÎ–h ,(4:2 ¢ù£˘˘ «˘ ˘J) ¬˘˘ ˘Ñ– r¿CG .É¡LhR ƒë˘f á˘Lhõ˘dG äÉ˘Ñ˘LGh 2
¢ù°ùaCG) ¬d ™°†îJh ,(10 ,5-3:7 ¢SƒãfQƒc 1) ¬d áæ«eCG ¿ƒµJh ,(23:5
.(52 ¢ù£«J) ¬©«£Jh ,(24 ,22:5

»¨Ñæj ¬∏ªY øµj Éª¡ªa .ΩGhódG ≈∏Y Üô∏d ÉeOÉN ¿ƒµj ¿r GC »≤«≤M øeDƒe πµd »¨Ñæj
á«fÓY ¢Só≤dG ìhôdG ºgRôØj Úæ«©e É°UÉî°TCG ∂dÉæg ¿q GC ÒZ ,Üô∏d Éªc ¬∏ª©j ¿r GC
πª©∏d IƒYódG √òg ¿ƒµJ óbh .(2:13 π°SôdG ∫ÉªYCG ) π«‚E’G áeóN ‘ πª©∏d
¬à£°SGƒH ¿É°ùfE’G Ωó≤àj Ú©e RÉ«àeG É¡æµdh ,êQÉÿG ‘ hCG øWƒdG »°VGQCG ‘ »©FÓ£dG
.á«¡dE’G IƒYódÉH á≤ãdG πc É≤KGh áeóî∏d
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Iemand heeft ook opgemerkt dat sommigen denken dat een officiële
aanstelling door andere mensen hen de bekwaamheid en het gezag
geeft voor de bediening van het Woord. Maar dit is een illusie die tot
een duidelijke mislukking leidt, want zonder “de grote inzegening door
de doorboorde handen van Christus, is iedere menselijke aanstelling
niets anders dan het leggen van lege handen op lege hoofden”.
Wat moet iemand die zich werkelijk getrokken weet tot het werk van de
Heer doen? De eerste stap daartoe is, dat hij volhardt in de houding van
volkomen overgave (1 Samuël 3:9). Toewijding is niet een éénmalige
daad, maar een voortdurende ervaring. Zelfs als GOD u niet roept om
Hem te dienen in onbekende delen van Afrika, dan zal Hij uw verlangen
om uit te gaan belonen alsof u echt was weggegaan (1 Koningen 8:18).
Vervolgens moet u in nauwe verbondenheid met GOD leven door
gebed en door u te voeden met het Woord van GOD. Dit moet iedere
gelovige altijd doen en zo veel te meer als hij de stem van GOD graag
wil horen. Dan moet u GOD trouw en toegewijd dienen gedurende de
periode dat u wacht. Dat u de Heer in het buitenland kunt dienen zal
eerst duidelijk moeten worden op de plaats waar u bent.
Denk aan de woorden van de Verlosser: “Ga naar uw huis en naar de
uwen en bericht hun al wat de Heer in zijn ontferming u gedaan heeft”
(Marcus 5:19). Wanneer u in uw eigen land niet in staat bent om zielen
voor de Heer te winnen, dan heeft het geen zin om te denken dat uw vertrek enig nut zal hebben. Vaak getuigen we liever van de Heer op één of
andere onbekende plaats, dan dat we van Hem in ons eigen land getuigen,
omdat het moeilijk is om met onze naasten en vrienden over het Woord
van GOD te spreken. Toch heeft de Heer Jezus zijn discipelen opdracht
gegeven om van Hem te getuigen eerst in Jeruzalem en in heel Judéa en
Samaria en tot de uiteinden der aarde (Handelingen 1:8). Uw werk moet
beginnen in Jeruzalem (d.w.z. tussen uw familieleden en landgenoten).
We moeten haast vermijden in deze zaken. Wanneer u wandelt in de wil
van GOD, dan is het niet nodig om te haasten. Veel mensen hebben het
gevoel dat zij snel en spontaan iets moeten doen als zij een uitdagend
appèl beluisteren om zich vrijwillig op te geven. Dit soort mensen moet
leren om water op het vuur uit te gieten, zoals Elia dat deed (1
Koningen 18:33). We bedoelen hiermee dat zij elke twijfel die zij hebben
van zich af moeten schudden en er zeker van moeten zijn dat hun stappen verlopen naar het bevel van GOD.
Als de last op hun hart voor deze bediening toeneemt dan is het geoorloofd andere gelovigen te vragen om gebed, meeleven en advies, speci44

Gòg ¿q GC ÒZ ,äƒgÓdG º∏©J á£°SGƒH áeóÿG √ò¡d º¡°ùØfCG ¿ƒ∏gDƒj º¡fCG , ¿hÒãµdG ºYõj
¬JAÉL øŸ GÒÑc ÉfƒY ¿ƒµj ó≤a ,í«°ùŸG ´ƒ°ù«d ÉeOÉN ¿É°ùfE’G π©éj ¿r GC ™«£à°ùj ød
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≈∏Y áZQÉa ójCG ™°Vh Oô› ¿ƒµJ ób ájô°ûH áeÉ°SQ ájq GC ¿q ÉC a ,ÚàHƒ≤ãŸG í«°ùŸG …ój
.záZQÉa ¢ShDhQ
»g ∂dòd Iƒ£N ∫hCG ¿q GE ?πª©j ¿r GC »¨Ñæj GPÉªa ,ÜôdG áeóN ‘ É≤M ºà¡j óMCG ¿Éc ¿r ÉE a
.(9:3 π«Fƒª°U 1) πeÉµdG º«∏°ùàdG ádÉM ≈∏Y ôHÉãj ¿r GC
∂
n Yój ⁄ ¬∏dG ¿q GC ƒdh ≈àM .ôªà°ùe QÉÑàNG ¬æµd ,óMGh πªY Oô› ¢ù«d ¢ùjôµàdÉa
É≤M âÑgP ƒd É``ªc ÜÉ```gòdG ‘ n∂àÑZQ ÅaÉ``µ«°S ¬fCÉa ,É«≤jôaCG πgÉ› ‘ ¬eóîàd
.(18:8 ∑ƒ∏e 1)
.É©e ¬∏dG áª∏µH AGò¨dGh IÓ°üdG á£°SGƒH ¬∏dÉH ≥«Kh ∫É°üJG ≈∏Y ¢û«©J ¿r GC »¨Ñæj ºK
¬∏dG äƒ°U ™ª°ùj ¿r GC Oƒj øe ≈∏Y ºàëàjh ∫ÉM πc ≈∏Y Gòg πª©j ¿r GC øeDƒe πc ≈∏©a
∂dP ≈∏Y ’hCG øgÈàa ,QÉ¶àf’G IÎa ∫ÓN ¢UÓNEGh áfÉeCÉH ¬∏dG ΩóîJ ¿r GC »¨Ñæj ºK
¤EG ÖgPG{ : ¢ü∏ıG äÉª∏c ôcòJ .êQÉÿG ‘ ÜôdG ΩóîJ ¿r GC ™«£à°ùJ ¿r GC πÑb É«∏ﬁ
™£à°ùJ ⁄ ¿r ÉE a .(19:5 ¢ùbôe) z∂
n ªMQh ∂
n H ÜôdG ™æ°U ºc ºgÈNCGh ∂∏gCG ¤EGh ∂à«H
.IQP ∫É≤ãe ó«Øj ∂
n LhôN q¿ÉC H ∑
n ÒµØJ øe IóFÉa Óa ,øWƒdG ‘ Üô∏d É°SƒØf íHôJ ¿r GC
,øWƒdG ‘ ¬d ó¡°ûf r¿CG øe ’óH ¿Éµe q…CG ‘ Üô∏d ó¡°ûf r¿CG π°†Øf Ée GÒãc É æfEG
ôeCG ó≤a ∂dP ™eh ,¬∏dG áª∏µH ÉæFÉbó°UCGh ÉæFÉHôbCG º∏µf r¿CG GóL Ö©°üdG øe ¬fC’
IôeÉ°ùdGh ájOƒ¡«dG πc ‘h ,’hCG º«∏°TQhCG ‘ ¬d Ghó¡°ûj r¿CG √ò«eÓJ ´ƒ°ùj ÜôdG
∂
n ª«∏°TQhCG ‘ ∂
n àeóN CGóÑJ r¿CG »¨Ñæ«a .(8:1 π°SôdG ∫ÉªYCG) ¢VQC’G ≈°übCG ¤EGh
.(∂«æWGƒeh ∂∏gCG ÚH r…CG )
áLÉëH â
n °ù∏a ,¬∏dG áÄ«°ûe øª°V ÉµdÉ°S âæc ¿r ÉE a ,QƒeC’G ‘ ´ô°ùàdG ÖæéàJ ¿r GC »¨Ñæj
GÒãe AGóf º¡YÉª°S óæY ™jô°ùdG πª©dG ¤EG πª©dG ™aGóH ¿hÒãµdG ô©°ûj .´Gô°SE’G ¤EG
É«∏jEG π©a Éªc ábôÙG AÉe GƒÑ°üj ¿r GC º¡dÉãeCGh A’Dƒg º∏©àj ¿r GC »¨Ñæ«a .áeóÿG ‘ ´ƒ£à∏d
∂°û∏d ∫ÉªàMG q…GC º¡æY Ghó©Ñj ¿r GC º¡d »¨Ñæj ¬fCG Gò¡H »æ©fh ,(23:18 ∑ƒ∏e 1)
.»¡dEG ôeCÉH …ôŒ º¡JGƒ£N ¿q GC GhócCÉàjh
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aal hen die deel uitmaken van uw plaatselijke gemeente. De reden hiervan is duidelijk. Immers het past niemand om zelf te oordelen over zijn
gave voor de bediening. Soms denkt iemand dat hij een superieure gave
heeft, die hem geschikt maakt om evangelist te worden, terwijl het aan
de gemeente helaas duidelijk is dat hij ver daarvan af staat. Daarom
moet iedereen die afgezonderd wil worden tot het werk van de Heer de
raad van oudere broeders eerbiedig aanvaarden.
Daarom voegen we hieraan nog toe dat iedere dienaar van Christus
aangesloten moet zijn bij een plaatselijke gemeente. Het Nieuwe
Testament spreekt niet van een dienstknecht die los staat van de
gemeenschap van zijn eigen gemeente.
Iedere gelovige moet onderworpen zijn aan een gemeentelijke structuur, wat betreft aanname en uitsluiting, raad en vermaning. Wanneer
iemand zich niet onderwerpt aan de ordening van een gemeente, dan is
hij duidelijk in een geestelijk gevaarlijke situatie.
Wanneer GOD op zekere dag u werkelijk roept voor een speciale bediening, dan zult u dat beslist merken. Iemand heeft eens de roeping van
GOD voor hem beschreven als zijnde “een klop op zijn schouder”. Een
ander zei dat “het speciale doorwerking van de wil van GOD was”. De
Heilige Geest overtuigt u en wakkert uw gevoelens voor het werk van
de Heer aan zodat verwaarlozing van dat werk, gelijk staat aan volledige ongehoorzaamheid. In het volle vertrouwen dat u de wil van GOD
kent, kunt u zelfs lachen om uw gebrek aan mogelijkheden en treedt u
het werk tegemoet in het volkomen vertrouwen dat GOD zal voorzien
in alles wat u nodig hebt. U moet uitgaan in de dienst van het evangelie
van Christus omdat u dit niet kunt uitstellen (1 Corinthiërs 9:16). Iemand
heeft eens gezegd: “Ik wil graag als mijn stellige overtuiging uitspreken
dat in alle echte roepingen voor een bediening, men zich bewust is van
een goddeljk initiatief en dat er een verwonderlijke gedrevenheid is tot
het werk, waaruit volgt dat de geroepene geen weg wordt opengelaten
om te aarzelen en hij gehoorzaamt aan die roeping als ambassadeur van
de eeuwige GOD en als instrument tot eer van zijn Naam”.
Een roeping die minder is dan deze goddelijke roeping, is niet voldoende. Het is niet de nood van de wereld die verloren gaat, die elke
roeping bepaalt en ook niet een enthousiast appèl van een beroemde
prediker, maar het is de wil van de almachtige GOD die rechtstreeks uw
hart bereikt, en deze alleen is voldoende voor het duidelijk maken van
de roeping. De volgende stap, is gehoorzaamheid.
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ÚæeDƒŸG IÓ°U Ö∏£J ¿r GC ø°ùëà°ùŸG øe ¿ƒµj ,∂
n Ñ∏b ≈∏Y áeóÿG π≤K OGOõj Éª∏ch
¬fCÉa ,ôgÉX ÖÑ°ùdGh ,á«∏ÙG ∂
n à°ù«æc øe øjòdG Éª«°S ’ º¡JQƒ°ûeh º¡àcô°Th øjôNB’G
IAÉØc hP ¬fCG óMCG ø¶j ó≤a ,áeóÿG áÑgƒe õ««ªàd ¬JGòH ºµ◊G ƒg ¿ƒµj ¿r GC óMCÉH ≥«∏j ’
¬fCG ,á°ù«æµ∏d ∞°SC’G ™e Éë°VGh ¿ƒµj ó≤a Gòg ™eh ,π«‚E’ÉH GRQÉc ¿ƒµj ¿r GC ¬∏gDƒJ
IQƒ°ûe òNCÉj ¿r GC IRhôØŸG ÜôdG áeóÿ Ωó≤àj ¿r GC ójôj øeDƒe …C’ »¨Ñæj .∂dP øY ó«©H
.QÉÑàY’G Ú©H Éæ°S ÈcCG , IƒN’G
’h .»∏ﬁ Ú©e ´ÉªàL’ »ªàæj ¿r GC »¨Ñæj í«°ùª∏d ΩOÉN πc ¿q GC Oó°üdG Gò¡H ∞«°†fh
øeDƒe πc ≈∏©a .á°UÉÿG ¬à°ù«æc ™e ácô°ûdG øY ∫õ©æe ΩOÉN øY ójó÷G ó¡©dG º∏µàj
ΩóY ¿q GE .ï«HƒàdGh áë«°üædGh RôØdGh ∫ƒÑ≤dÉH ≥∏©àj Éª«a á°ù«æc ΩÉ¶æd É©°VÉN ¿ƒµj ¿r GC
.»MhôdG ô£î∏d ¬°Vô©j Ée á°ù«æc Ö«JÎd ¬°ùØf øeDƒŸG ´É°†NEG
∞°Uh óbh .ÉªàM ∂dP ±ô©à°S ,RôØ∏d ∂
n JƒYO ¢Uƒ°üîH Ó©a Ée Éeƒj ¬∏dG ∂
n ª∏c GPEG
áÄ«°ûÃ Ö«é©dG AÉëjE’G{ É¡fCG ôNBG ∫Ébh .z¬Øàc ≈∏Y âHôc{ É¡fCG ¬d ¬∏dG IƒYO ºgóMCG
¿ƒµj ≈àM ÜôdG áeóÿ n∂ØWGƒY ¬Ñæjh n∂©æ≤j …òdG ƒg ¬∏dG ¢Sób ìhQ ¿q GE .z¬∏dG
≈àM ¬∏dG áÄ«°ûe áaô©e øe á≤ãdG πc É≤KGh ¿ƒµJ n∂fEG .É«∏c ¿É«°ü©dG πª©dG øY ÊGƒàdG
¿q ÉC H áeÉàdG á≤ãdÉH πª©∏d Ωó≤ààa , ∂
n JÉ«fÉµeEG ΩóY øe ô¡¶j É‡ ôî°ùJ ¿r GC ™«£à°ùJ ∂
n fCG
’∂
n fC’ ,í«°ùŸG π«‚EÉH áeóî∏d ÖgòJ ¿r GC »¨Ñæ«a , ¬«dEG êÉà– Ée ™«ªéH ∑
n óÁ ¬∏dG
¬fCG ,…OÉ≤àYG ócDhCG r¿CG OhCG{ :ºgóMCG ∫Éb .(16:9 ¢SƒãfQƒc 1) π«LCÉàdG ™«£à°ùJ
Ö«éY ™aGOh ,á«¡dE’G IQOÉÑŸÉH Qƒ©°T óLƒj áeóî∏d á«≤«≤◊G äGƒYódG ™«ªL ‘
…óeô°ùdG ¬∏d ÒØ°ùc IƒYódG ∂∏J á«Ñ∏àd OOÎ∏d Ó«Ñ°S ƒYóª∏d ∑Îj ’ É‡ πª©∏d
.z¬ª°SG ó«éªàd IGOCGh
,∂dÉ¡dG ⁄É©dG áLÉM â°ù«∏a .á«aÉc ¿ƒµJ á«¡dE’G IƒYódG ∂∏J øe πbCG IƒYO øe Éªa
»àdG ,ôjó≤dG ¬∏dG áÄ«°ûe »g πH Ò¡°T ßYGƒd »°SÉªM AGóf ’h ,IƒYódG Ú©J »àdG »g
.áYÉ£dG »¡a á«fÉãdG Iƒ£ÿG ÉeCG .IƒYódG Ú«©àd »ØµJ ÉgóMh »¡a , Iô°TÉÑe ∂
n Ñ∏≤d ≠∏ÑJ
:ºgóMCG ∫Éb
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Ik hoorde Hem roepen, met liefeljke stem: Zondaren, kom, volg Mij!
En zo is het ook gebeurd.
Alle rijkdom werd nietig in mijn ogen.
Ik verlangde naar Hem die mij riep, en mijn ziel volgde Hem,
En zo is het ook gebeurd.
Zeg nu mijn broeders eerlijk en oprecht:
Wie zou die roep horen en niet volgen en zeggen:
En zo is het ook gebeurd.
Tenslotte geven we drie aanvullende suggesties ten aanzien van christelijk werk aan ieder die werkelijk gehoorzaam is aan de roeping en die
in dienst van het evangelie voortgaat.
1. Doe het werk dat GOD aan u heeft toevertrouwd en vermijd het te
kijken naar wat uw broeders doen. Afgunst en jaloezie zijn giftige
doorns op de akker van GOD (Hebreeën 12:15). Over allen die ontevreden zijn en zich zorgen maken over het succes van anderen in hun
werk zegt de Heer: “Wat gaat het u aan? Volg gij Mij” (Johannes 21:22).
2. Vraag geen bediening die opvallend is en bewondering afdwingt.
Nazareth, waar Christus eerst woonde, was een klein plaatsje en
Galiléa waar Hij werkte was evenmin in aanzien. Ondanks dat, verspreidde het licht van het evangelie zich van daaruit over de wereld.
Soms zien we weinig vrucht op ons werk en verlangen we naar een
“groter” werk, maar jaren daarna zien we de vrucht op ons werk en
merken we dat GOD ons al die tijd in stilte heeft gebruikt.
3. Wees niet trots op uw werk. Wat we ook doen, we zijn onnutte slaven (Lucas 17:10). Alles wat ons is opgelegd, is trouw te zijn in de
bediening en GOD zorgt voor de vruchten. Terecht is gezegd: “De
hemel is de beste en veiligste plaats om te horen over de resultaten
van ons werk” (1 Corinthiërs 3:8).
Een samenvatting van het getuigenis van iedere dienstknecht die door GOD
geroepen is, kan zijn zoals neergelegd in de woorden van één van hen:
“Ik houd van mijn roeping. Het uitvoeren ervan vervult mij met vreugde.
Ik ervaar met grote zekerheid dat geen enkele tegenstander mij zo angst kan
aanjagen dat mijn vaatberadenheid en toewijding zouden verdwijnen. Ik
heb maar één verlangen gehad waarvoor ik heb geleefd. Het was vermoeiend en het eiste me helemaal op, maar het is een heerlijk werk om de liefde
van onze Heer en Verlosser Jezus Christus bekend te maken”.
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Êƒ©ÑJGh Gƒª∏g IÉ£ÿG ô°û©e Éj :¿ƒæ◊G ¬Jƒ°üH …OÉæj ¬à©ª°S
iôL Ée πc Gògh
»°ùMh …ô¶f ‘ RƒæµdG πc âdAÉ°†J
»°ùØf ¬à©ÑJh âbÉJ …óæŸG ¤EG
iôL Ée πc Gògh
á≤«≤ë∏dh Ébó°U »JƒNG Gƒdƒb ¿B’Gh
IƒYódG »Ñ∏j ’h GóædG ∑GP ™ª°ùj øe
iôL Ée Gòg ∫ƒ≤jh
,É≤M IƒYódG ™«£j øe πµd á«ë«°ùŸG áeóÿÉH ≥∏©àJ äÉMÎ≤e çÓK ∞«°†f GÒNCGh
:π«‚E’ÉH áeóî∏d Ωó≤àjh
¿q ÉC a ,∂JƒNG ¬∏ª©j Ée ¤EG ô¶ædG ÖæàLGh ∂
n «dEG ¬∏dG √ó¡Y …òdG πª©dG πªYG 1
øjòdG ™«ª÷Gh .(15:12 Ú«fGÈY) ¬∏dG áeôc ‘ áeÉ°S ∑Gƒ°TCG IÒ¨dGh ó°ù◊G
? ¬dh ∂d GPÉe{ : ÜôdG ∫ƒ≤j ,º¡∏ªY ‘ øjôNB’G ìÉéæd ¿ƒéYõæjh ¿ƒeÈàj
.(22:21 ÉæMƒj) z»æ©ÑJG
‘ ´ƒ°ùj ¢TÉY å«M Iô°UÉædG âfÉc .ÜÉéYE’G ≥ëà°ùJ hCG IRQÉH áeóN Ö∏£J ’ 2
∂dÉæg øªa ,∂dP ™eh GÒ¨°U ΩóN å«M π«∏÷G ¿Éc ∂dòch GÒ¨°U ÉfÉµe ,∫hC’G
πªY ¤EG ¥ƒàfh Éæàeóÿ Ó«∏b GôªK ÉfÉ«MCG iôf ób .⁄É©∏d π«‚E’G Qƒf ≥ãÑfG
Ahó¡H Éæeóîà°ùj ¿Éc ¬∏dG ¿q GC ó‚h Éæ∏ªY IôªK iôf Úæ°ùH ∂dP ó©j Éææµdh ,zÈcCG{
.âbƒdG ∂dP á∏«W
Ée πµa .(10:17 Ébƒd) ¿ƒdÉ£H ó«ÑY øëæa Éæ∏ªY Éª¡ªa ,∂dÉªYCÉH ôîàØJ ’ 3
¿ƒµà°S{ ≥ëH π«b óbh .èFÉàædÉH »æà©j ƒg ¬∏dGh πª©dG ‘ áfÉeC’G ƒg Éæ«∏Y ÖJÎj
.( 8:3 ¢SƒãfQƒc 1) zÉædÉªYCG èFÉàf ´Éª°ùd ÉæeCG √ÌcCGh ¿Éµe ÒN AÉª°ùdG
:ΩGóÿG óMCG äÉª∏µH Öéj Éªc ¬∏dG øe ƒYóe ΩOÉN πc IOÉ¡°T ¢ü«î∏J øµÁh
…CÉH ô©°TCG ’ »æfCÉH Ú≤j ≈∏©d ÊCGh É¡eÉ“EG ‘ ™°ûj êÉ¡àHG »∏a »JƒYO ÖMCG{
óbh IóMGh áÑZQ ‹ ¿Éc ó≤a ,»°UÓNEGh »eõY øY »æLôî«a »æ∏gòj ºMGõe
áÑﬁ ¿ÓYE’ ó«ÛG πª©dG ¬æµdh ,»æ°†ŸG πZÉ°ûdG »∏¨°T »gh -É¡∏LC’ â°ûY
.zí«°ùŸG ´ƒ°ùj Éæ°ü∏ﬂh ÉæHQ
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