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Fijngevoeligheid
Fil.1:8-11=>”Want God is mijn Getuige hoe vurig ik naar u allen
verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus . En
dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis
en alle fijngevoeligheid , opdat u kunt onderscheiden wat
wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de
dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die
door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.”
Wat houdt het in voor jou? De innige gevoelens van Jezus
Christus?
Wat betekent het voor jou om overvloedig te worden in kennis
en alle fijngevoeligheid?
UITDAGING =>
Zijn wij vol van de innige gevoelens van Jezus Christus?
Verlangen wij daar naar?
Bidden wij voor elkaar, dat een ieder van ons daarmee gevuld is,
gevuld wordt, gevuld blijft?
Laten wij elkaar aanmoedigen broeders en zusters om te groeien in
fijngevoeligheid!
Laten wij voor elkaar blijven bidden, opdat een ieder van ons
onderscheid kan blijven maken in wat wezenlijk is!
Opdat een ieder van ons oprecht is en geen aanstoot geeft tot de dag
van Christus!
Tot heerlijkheid en lof van God!!!
Niet tot eer van de capaciteiten, de talenten van de individuele
broeder of zuster, maar tot heerlijkheid en lof van God!
Laat de vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus in ons
leven gekomen zijn en in ons leven actief zijn altijd tot heerlijkheid en
lof van God zijn.
Fil.4:4-9=>”Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw:
verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is
nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles,
door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij
God; en de vrede van God , die alle begrip te boven gaat, zal uw
harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder,
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broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig
is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er
enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat .
Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe
dat; en de God van de vrede zal met u zijn.”
Bedenk dat broeders en zusters!
Gods vrede zal met u zijn! Wat niet per se overeenkomt met de
wereldse invulling van de betekenis van vrede.
Hoe maak jij deze aanmoediging, uitdaging, vermaning en
oproep praktisch in jouw leven?
Hoe kunnen wij elkaar aanmoedigen en ondersteunen om deze
oproep in de praktijk te brengen in onze gemeente?
Kol.4:2-6=>”Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin
waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor
ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van
Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat
ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken.
Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd
uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk
gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.”
UITDAGING =>
Laten wij elkaar de ruimte geven om te groeien, te veranderen,
gevormd te worden!
Is het niet heerlijk om te zien en te ervaren, dat woorden aangenaam
kunnen en moeten zijn, met zout smakelijk gemaakt?
Geniet van de groei die jij waarneemt in jouw broeders en
zusters!
Is het niet heerlijk om te weten, dat wij er allemaal naar
streven om de juiste antwoorden te geven? Antwoorden in

fijngevoeligheid , doorspekt met de innige gevoelens van
Jezus Christus, in de kennis van Zijn woord!
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1 Kor.13:4-8a=>
”De liefde is geduldig ,
zij is vriendelijk,
de liefde is niet jaloers,
de liefde pronkt niet ,
zij doet niet gewichtig ,
zij handelt niet ongepast ,
zij zoekt niet haar eigen belang,
zij wordt niet verbitterd ,
zij denkt geen kwaad ,
zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid ,
maar verheugt zich over de waarheid ,
zij bedekt alle dingen ,
zij gelooft alle dingen ,
zij hoopt alle dingen .
De liefde vergaat nooit .”

Er is nog werk aan de winkel in mijn leven!
Hoe staat het in jouw leven?
Laten wij elkaar aanmoedigen “in liefde” broeders en zusters!
Wordt vervuld met de kennis, de liefde en de innige gevoelens
van Jezus Christus en laten onze woorden doorspekt zijn van de
fijngevoeligheid van Jezus Christus, tot heerlijkheid en lof van
God!
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