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DEUGEN
Intro.=> Deugen = “goed zijn”;
“binnen de lijntjes kleuren”,
je houden “aan de norm”,
Je houden “aan de algemeen geaccepteerde gangbare regels”.
Je houden “aan de spelregels”.
2 Petr.1:5-6=>”En daarom moet u zich er met alle inzet op
toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd
kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding,
aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de
broederliefde liefde voor iedereen.”
1. Dat doet me deugd. =>Het doet jou goed voelen. Het is een
aanwinst voor jouw leven.
Het geeft jou ook een goed gevoel als je een ander iets ziet
bereiken, presteren, ervaren etc.
2. Die deugt niet! => Die persoon spoort niet. Die persoon houdt zich
niet aan de gangbare regels, overtreedt de wet en kwetst anderen.
3. Dat deugt niet! =>Daarmee wil je het gedrag dat niet juist is of
iets dat gebeurd is aankaarten.
4. Deugniet! =>Een kind dat “kattenkwaad” heeft uitgehaald. Het is
soms om te lachen, maar kan behoorlijk fout zijn. Omwille van de
jonge leeftijd van de deugniet kan het nog net afgedaan worden met
een kwinkslag of een terechtwijzing.
5. “Ouwe deugniet”, “ouwe snoeper”! => Dit werd altijd
oogluikend getolereerd en men kon er zelfs wel mee lachen, maar
het was natuurlijk absoluut foute boel. Vandaag de dag wordt de
maatschappij gelukkig minder tolerant tegen de seksuele
toespelingen, en handtastelijkheden van die zogenaamde “oude
deugnieten en/of oude snoepers.”
=>De vele verschillende betekenissen (er zijn er nog meer…) van
“deugen” kunnen verwarring scheppen en mensen op een dwaalspoor
zetten.
=>Welke betekenis geef jij in jouw leven aan “deugen”?
=>Welke maatstaf of criteria gebruik jij om “deugen” toe te
passen in de praktijk?
=>Belangrijk om voor je zelf duidelijkheid te scheppen!
1.=>Lees 2 Petr. Hoofdstuk 1 met mij mee.
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=>Over welke deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht,
broederliefde, liefde voor iedereen heeft Petrus het? (2 Petr.1:5-6)

DAAROM moet u zich er met alle inzet op toeleggen om: =>
=>Voortvloeiend

uit en toegevoegd aan jouw geloof!

=>Ik wil jullie aanmoedigen door het voorlezen van dit hoofdstuk. Precies
zoals het mijzelf aangemoedigd heeft de afgelopen week.
Het heeft mij bemoedigd!
Het geeft mij rust en houvast!
Het geeft mij motivatie om o.a. deze genoemde zaken na te blijven
streven in mijn eigen geloofsleven en in mijn ontwikkeling als christen!
=>Is jouw tent opgezet?
=>Sta jij klaar voor het moment dat jouw (levens)tent afgebroken moet
gaan worden? (2 Petr.1:13-14)
=>Neem een voorbeeld aan de apostel Petrus en wordt aangemoedigd
door zijn woorden van opbouw, aanmoediging, vermaning, raad en
waarschuwing.
=>Hoe ga jij anderen bemoedigen om na jouw heengaan deze
dingen in gedachten te blijven houden?
2 Petr.1:15=>”Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn
heengaan deze dingen in gedachten blijft houden.”
Uitdaging =>
Lees thuis voor jezelf hoofdstuk 2 en 3. En ontdek hoe serieus wij als
christenen bezig mogen en moeten zijn. Ons niet mogen laten afbrengen
van de geïnspireerde woorden. Ons niet in de war moeten laten brengen
door menselijke maatstaven en toevoegingen.
=> Wij willen altijd rekening houden met Gods maatstaf in ons leven.
=>Daarom leven wij anders en hebben wij houvast aan ons geloof.
2 Petr.3:1-2 =>”Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek
ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden
herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het
gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen,
verkondigd is.”
2 Petr.3:14 =>”Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver
u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede.”
=>In volle verwachting van de wederkomst van Christus!
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