ONTVLUCHT DE WERELDSE GEWOONTES

Les 4 voor 27 januari 2018

Kerntekst: “Bezit baat niet op de dag van de verbolgenheid, maar gerechtigheid redt van de dood….
Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal ten val komen, maar de rechtvaardigen zullen groeien als loof.”
(Spreuken 11 : 4, 28)

A DENKEN AAN CHRISTUS. 2 Korintiërs 10:5
❖ We moeten "elke gedachte in gevangenschap te brengen tot de gehoorzaamheid van Christus,
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zodat we wereldse gewoonten kunnen vermijden die ons afleiden van het denken aan de
waarheid.
❖ Filippenzen 4: 8 helpt ons te begrijpen aan welke dingen we zouden moeten denken.
❖ Onze focus moet Christus zijn. We moeten onszelf elke dag aan Hem overgeven, en Hij zal onze
geest in overeenstemming brengen met de Zijne. Wanneer we aan Zijn liefde denken, zullen we
de ware waarde van spirituele zaken boven de wereldse dingen begrijpen.
BIJBEL STUDIE. Johannes 5:39.
❖ We kunnen Christus kennen door Zijn openbaring in Gods Woord.
❖ Wereldgezindheid behelst ‘dingen voor onszelf vergaren’. Dat is het tegenovergestelde van wat
Jezus in Zijn Woord verkondigde.
GEBED. Judas 1:20.
❖ Gebed is essentieel voor onze gemeenschap met Christus. Er is geen Gemeenschap of
vriendschap zonder communicatie. We moeten met God praten en naar Hem luisteren.
❖ Wat zijn de basis ingrediënten van gebed?
— Bid met geloof (Hebreeën 11: 6).
— Bid zonder ophouden(1Thessalonicenzen 5:17).
— Bid volgens Gods wil (1 Johannes 5:14).
WIJSHEID ZOEKEN. 1 Korintiërs 3:19.
❖ Er zijn mensen met wijsheid in deze wereld en Salomo was de wijste persoon op aarde
(2 Kronieken 1:12). Desalniettemin verloor Salomo ondanks dat, bijna het eeuwige leven.
❖ Welke wijsheid wil God dat we zouden moeten verkrijgen?
— De vrees voor God (Job 28:28).
— De wet onderhouden (Deuteronomium 4: 6).
❖ We hebben dat soort wijsheid nodig om goed de gevaren van wereldsgezindheid te begrijpen.
HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST. 1 Johannes 4:5-6.
❖ Als we ons laten leiden door de Heilige Geest, dan leert Hij ons de waarheid te onderscheiden
van valse wereldse dingen.
❖ Hij zal ons in alle waarheid leiden, Hij zal Jezus laten zien en Hij zal ons helpen om de beste
beslissingen in deze wereld te nemen.
❖ We zullen niet worden gedreven door tijdelijke emoties. We zullen in deze wereld leven als
vertegenwoordigers van God.
❖ De Heilige Geest geeft ons de kracht om de aantrekkingskracht van deze wereld en zijn "charme"
te overwinnen.
“Tijdelijke dingen dienen niet onze volle aandacht in beslag te nemen, of onze geest zodanig
bezig te houden, totdat onze gedachten volledig aards en aards gericht zijn. We moeten de
geest trainen, disciplineren en opvoeden, zodat we in een hemels vaargeul kunnen denken,
zodat we ons kunnen bezighouden met dingen die ongezien en eeuwig zijn; die zullen worden
onderscheiden door een geestelijke perceptie. Door Hem te zien die onzichtbaar is, kunnen
we kracht van denken en kracht van geest verkrijgen.”
E.G. White (SDA Bijbel Commentaar op 2 Korintiërs 4:18)

