EEN PERSOONLIJKE RELATIE MET JEZUS
Een honderdtal mensen werden uitgenodigd voor deze avond, slechts
de mensen die zoekend zijn naar de waarheid of meer van de waarheid
willen weten zijn gekomen.
Begrijpelijk ook want vele mensen geloven niet dat dit wel kan
of hebben geen BELANGSTELLING meer voor wat God tot de mensen
wil zeggen.
Niettegenstaande wil God een Vader voor de mensen worden
en zoals ook een aardse vader bezig kan zijn met zijn kinderen,zo
wil ook God met zijn kinderen bezig zijn.
Is het een probleem om God te leren kennen ? Neen helemaal niet
want U kunt weten wat hij wil door de bijbel, dat is Gods Woord.
(Joh.1:1-4 en 14)

JEZUS WIL UW VRIEND WORDEN!

Als U dit ook wil kan dit door het volgende :
1. HET LEZEN VAN DE BIJBEL EN HET BEGRIJPEN.
********************************************
Wat gebeurt er als U in de bijbel leest?
PSALM 19 : 8-9
HET VERKWIKT DE ZIEL
Het woordje kwik zegt Van Dale betekent levendig en opgewekt.Wij
kunnen vandaag vaststellen dat er vele mensen niet meer kunnen
lachen en niet meer opgewekt zijn, en inderdaad de wereldse
problemen, en de geldzucht zorgen voor de nodige moedeloosheid
die leiden tot zware depressies.
HET VERHEUGT HET HART
Het denken en het verstand van de mensen is verduistert,en de
optimisten die Jezus niet persoonlijk kennen zullen het niet
kunnen volhouden in hun persoonlijke beproevingen.
JEZUS WIL BLIJE EN OPGEWEKTE MENSEN !
PSALM 119:105
Jezus wil Uw vriend worden door U te wijzen op de bestaande en
komende gevaren in deze wereld, die ten gronde willen richten.
De Bijbel brengt licht in de duistere gevaren van deze wereld,
God wil ons inzicht geven, opdat wij niet zouden struikelen over
de stenen die wij tegenkomen op onze levensweg.

PSALM 119:130
Gods woord moet uitgelegd worden en zo komen de mensen tot geloof
in Jezus, en ze beginnen rekening te houden met Wat God zegt,
en op deze manier worden zij een vriend van Jezus
2.WAAR EN WANNEER LUISTEREN WIJ NAAR JEZUS ?
Waar en wanneer lezen wij in de Bijbel ?
MATTH.14:23
Wij moeten ons een kleine tijd per dag proberen af te zonderen
om niet onderbroken te worden. Jezus ging in de bergen en zocht
de eenzaamheid op.
Wij moeten nadenken over hetgeen wij hebben gelezen.
Jezus wil ons soms iets leren, of ons waarschuwen om problemen
te voorkomen ....het kan van alles zijn.
3. WAAROM MOETEN WIJ IN EEN GOEDE BIJBEL LEZEN?
OPENBAR.3:20
Hier staat dat Jezus "maaltijd met ons wil houden" Inderdaad
Jezus wil dat wij van gedachten wisselen, dat wij onze gedachten
toetsen aan zijn gedachten (Het Woord). Hij wil dat wij ook samen
met anderen daarover spreken.
4.DE GUNSTIGE GEVOLGEN VAN DEZE PERSOONLIJKE RELATIE
EERSTE GEVOLG : HEBR: 4:16 Hulp van God ontvangen.
Wie met alle openhartigheid voor de troon der genade komt die zal hulp ontvangen.
Iedereen ken zijn persoonlijke problemen en waar hij een oplossing wil voor hebben.Door
zulke gebedsverhoringen leert men ook meer en meer op Jezus te vertrouwen, en dit is
eigenlijk de sterke kant van een kristen.Aan een echte vriend mag men wel iets vragen !
VOORBEELD : 1 Sam.1:9-20
Het persoonlijke probleem was hier : geen kinderen kunnen krijgen, veel mensen lijden
onder dit probleem. Wanneer de wereld hen telleurstelt, ondanks de zeer gevorderde
wetenschap zien ze geen uitkomst meer, ..of toch ?
Hanna kreeg hulp van God, na het bidden en de gelofte !
TWEEDE GEVOLG : Rom.12:2 Gods wil ontdekken.
Om Gods wil te ontdekken is er eerst een vernieuwen van denken noodzakelijk, een
geestelijk denken .Dit denken moet groeien door bijbelstudie,zelf de bijbel te lezen,te
letten op de gebedsverhoringen, ook bij niet verhoorde gebeden, kunnen wij af leren
verkeerd te bidden.
Psalm 143:8 De Here kan ook zijn wil bekend maken wat wij moeten doen in bepaalde
omstandigheden.
DERDE GEVOLG : Efeze 5:26 Reiniging en heiliging.
Het waterbad met het Woord.
Hoe dichter wij bij het licht komen hoe beter wij de vuile plekken van ons leven gaan zien
en begrijpen.
VIERDE GEVOLG : Echte steun in zware beproevingen.

Voorbeelden :

DAVID

werd vervolgt door Koning Saul en werd kwaad aangedaan. Zelfs
moordaanslagen van Saul kwamen op hem af.
1 SAM.26: 7-11
David nam geen wraak op Saul ! Hij wist dat de Here zelf het kwaad zal vergelden Zie
PSALM 54:6-7
LES :
Wanneer iemand kwaad werd aangedaan, heeft hij de natuurlijke neiging om dat te
vergelden op gelijk welke wijze. Of hij zal de persoon in kwestie nooit meer aanzien.
Een christen daarentegen zal strijd voeren tegen zichzelf om zelf geen wraak te nemen, en
het aan God over te laten, en hij zal erop vertrouwen dat God rechtvaardig is.

DE GELOVIGE SMID

Jes.30:20-21
Een ongelovige man kwam bij een smid, die zijn vrouw had verloren en allerlei
tegenslagen had gekend.
De Ongelovige zei: Ik begrijp niet dat gij door al die beproevingen heen nog steeds zo
vurig gelooft, en blijft spreken over Uw God.
De Smid wees hem naar een stuk gloeiend ijzer op zijn aambeeld en zei dit ijzer steek ik in
het vuur, sla erop steek het in het water opdat het staalhard zou worden en het zou
kunnen dienen als een zeis. Als dit niet lukt zal ik dit stuk ijzer op mijn hoop oud ijzer
gooien, en een ander stuk ijzer nemen.
Hij zei verder : Als ik mij niet door mijn God verder laat vormen zou ik ook bij het oud ijzer
kunnen komen, want ik zou ook mijn doel missen van mijn leven ! ! ! !
LES :
Een ongelovige vindt zoiets absurd, deze beproevingen zouden hem verbitteren (denk
maar aan de oorlogen of komende W.O.III. Het kan hem tot zelfmoord leiden daar hij
moedeloos en wanhopig word.
Wij moeten zulke mensen de zin van het leven openbaren, en hen op onze vriend wijzen,
Jezus.
EEN VIERDE GUNSTIG GEVOLG : Een hoopvolle toekomst.
1 Kor.2:9
Een toekomstig bovennatuurlijk geluk, voor het menselijk verstand niet te begrijpen.
JOH.14:2-3
Ons toekomstig verblijf voor de eeuwigheid.
Het nieuw Jeruzalem waar God woont.
1 Thess.4:15-18
Het geheimenis van de opname, voor mensen met een persoonlijke relatie met Jezus
Christus
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