HET WOORD HOREN EN DOEN

Disciple 2 Les 9.2

VERDIEPING
Wat zegt Jezus over het woord horen en doen?
Joh 15:7,8

De woorden van Jezus komen van de bron van leven en liefde. Een discipel wil niet alleen luisteren
naar wat zijn leraar zegt, maar hij wil worden zoals zijn leraar is. Zijn woorden horen en toepassen is
de weg om te worden zoals hij is. Als je wordt zoals Jezus, zal ook het koninkrijk van God in je
omgeving zichtbaar worden en zullen dezelfde dingen gebeuren als in de tijd dat Jezus op de aarde
was.
Waar zijn wij voor bestemd?
Rom 8:29
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De meeste mensen kopen een product om te gebruiken, bijvoorbeeld een wasmachine, een laptop
of een auto. Bij deze producten zit een gebruiksaanwijzing. Deze lezen we en als we slim zijn doen
we wat er beschreven staat. De belangrijkste reden daarvoor is dat het product dan gebruikt kan
worden waar het voor gemaakt is.
Stel je voor dat je een laptop koopt en je gaat erop werken, maar je weet niet wat het icoontje van je
browser (de afbeelding die toegang tot het internet biedt) betekent, dus gebruik je dat maar niet. Er
zal dan een hele wereld van mogelijkheden voor je verborgen blijven.
Dat is ook zo met het koninkrijk van God. Als we op Jezus, de koning, willen gaan lijken, is het goed
om zijn instructies voor ons leven te lezen en toe te passen. De belangrijkste reden waarom we leven
zal dan volledig benut worden.
Jezus, de schat.
Matt 13:44-46

Het koninkrijk lijkt op een schat of een parel. Hier zien we dat de schat of de parel de prioriteit is. Al het
andere wat ook belangrijk kan zijn is daaraan ondergeschikt. Als je het woord gaat onderzoeken, zal je
die schat vinden in de persoon van Jezus. Het woord van God kent namelijk vele geheimen. Als je de
bijbel gaat bestuderen, zullen die geheimen aan jou bekend worden. Net als een schat die verborgen
is, maar na goed zoeken gevonden wordt.
Je zou God als de koopman kunnen zien. Hij had er alles voor over om de parel te kopen. Die parel zijn
wij. Hebben wij er net zoveel voor over om Hem te vinden?
Waarom vraagt Jezus ons het woord te ontvangen en uit te voeren?
Joh 8:31-36
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In deel 1 hebben we gezien dat Jezus speciaal kwam om mensen vrij te maken. Vaak weten we niet
eens dat we ergens aan vast zitten. Dit kan bijvoorbeeld een gedachte zijn dat je niet goed genoeg
bent of niets kan. Het kan zijn dat je vastzit aan verkeerde eetpatronen of angsten die niet reëel zijn.
Maar als we het woord gaan lezen en bestuderen, zal de waarheid ons vrijmaken.
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Wat doe je met Gods woord?
Joh 15:10
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In de woorden van Jezus vinden we het antwoord. Allereerst spreekt Jezus heel duidelijk over bepaalde
dingen doen. Lees je aantekeningen van Disciple deel 2, de introductie goed door. Hier hebben we met
elkaar 8 opdrachten gevonden in de woorden die Jezus sprak. Schrijf ze nog eens op.
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Hoe pas ik het woord van God toe? Voorbeeld.
Net toen ik Jezus als mijn koning had geaccepteerd, las ik het boek Handelingen. Het ging over de
toespraak van Petrus. Hij zei dat we ons moeten bekeren en ons laten dopen. Dit woord raakte me.
Ik wist gelijk dat dit hetgeen was wat ik moest doen. Het was alsof God zelf die tekst in mijn oor
fluisterde. Het liet me niet meer los. Gelijk begon ook de strijd in mijn hart. Wat zou mijn vrouw
zeggen? Mijn familie zou het zeker niet accepteren en al helemaal niet mijn werkgever. Misschien
zou ik ontslagen worden. Mijn kruis opnemen werd nu echt duidelijk. Mijn wil kruiste met Gods wil.
Ik wist dat het goed was om te doen, maar de wereld om mij heen zou er zeker een probleem mee
hebben.
Het duurde een poos voordat mijn vrouw het met mij eens was. Toen besloten we samen te
handelen naar wat God had gezegd. De gevolgen waren heel bijzonder. We ervoeren ruimte in de
keuze die we voor God maakten, maar er volgde een lastige tijd met mijn familie, veel onbegrip,
verwijdering. Mijn baan werd zo lastig, dat ontslag volgde. De prijs was hoog, maar zou ik het weer
doen? Ja, zeer zeker! Ik wilde de schat van het koninkrijk vinden. Door gehoorzaam te zijn vonden
we het. Die schat was vele malen groter dan de gevolgen van de beslissing.
Volg de Geest!
Hand 8:26-40

In dit verhaal lezen we dat God sprak tot Filippus. De Heilige Geest zei tegen hem naar een bepaalde
plaats te gaan. We zien niet dat Filippus een Bijbel had om het woord te lezen. Hij ontving de
woorden van God in zijn hart. Dus naast het woord lezen en ervaren dat God daardoor heen spreekt,
spreekt zijn Geest ook in je hart.
Als je dit gaat horen en toepassen, dan zal die stem in je hart steeds duidelijker spreken.
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Verschil OT en NT?
Gal 3:24,25, 1 Tim 1:9

Als we gedoopt zijn in water en de Heilige Geest, leven we niet meer onder de wet. In het OT liet het
volk van God zich leiden door de wet. In het NT volgen de gelovigen Jezus en zijn woorden en de
leiding van de Heilige Geest.
Het gaat er bij de gelovige niet om wat je weet, maar wat je hoort van God en of je dat toepast.
Wat doet Gods woord?
Fil 2:16
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OPDRACHT:
Kijk in je gebedsboek en loop nog eens door de opdrachten van de afgelopen lessen. Heb je
ervaren dat God tot je heeft gesproken? Wat heb je er tot nu toe meegedaan?
Bid dat je de stem van de Heilige Geest beter gaat begrijpen. Ook in de dagelijkse situaties op
school, werk of thuis.
Vraag je mentor hoe hij/zij is begonnen om naar de stem van de Heilige Geest te luisteren en
welke moeilijkheden overwonnen moesten worden. Vraag ook hoe dit spreken van God is
toegepast.

PRINCIPE 26
Als we op Jezus, de koning, willen gaan lijken, is het goed om zijn instructies voor
ons leven te lezen en toe te passen. De belangrijkste reden waarom we leven zal
dan volledig benut worden.
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