Bijbelstudie zondag 3 oktober – gvcmaastricht – Ruud Verheijen

Jezus verandert mensen!
1 Petrus 2:11-25 =>
1 Petrus 2:11-12=>”Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed;
opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de
goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op
de dag dat er naar hen omgezien wordt.”
Onthouden van de vleselijke begeerten!
Wat betekent onthouden?
Wat zijn vleselijke begeerten?
Levenswandel!?
Hoe loopt de ziel gevaar?
=>Kijk bijvoorbeeld o.a. in:
1 Korinthe 6:1-11=>…vs10-”Dwaal niet!...vs11-Sommigen van u zijn
dat wel geweest, maar u bent schoongewassen…in de naam van de
Heere Jezus en door de Geest van onze God.”
Efeze 4:17-32=>…vs17-19-”Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere,
dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de
zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die
in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle
onreinheid begerig te bedrijven…vs22-“namelijk dat u, wat betreft de
vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door
de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest
van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid…”
Galaten 2:19-20=>”Want ik ben door de wet voor de wet gestorven,
opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd; en niet
meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees
leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God.”
2 Timotheüs 2:1-3:9=> …”De Heere kent wie van Hem zijn, en: Ieder
die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de
ongerechtigheid.” (2 Tim. 2:19)
Hoe ik het ook wend of keer. De lijst van vleselijke begeerten is lang!
Zij voeren een strijd tegen mijn ziel!
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Indien ik toegeef aan die begeerten zullen zij tussen mij en God in
komen te staan!
Mij wegdrijven van God!
Mij vervreemden van God!
God heeft mij veranderd!
God heeft jou veranderd!
God verandert mensen!
Ik hoef niet toe te geven aan de vleselijke begeerten!
Ik wil niet toegeven!
Ik ga niet toegeven aan de misleidende begeerten!
Ik geef niet toe aan…!
Geef jij (ook) niet toe aan…!
Help jij mij?
Help ik jou?
Helpen wij elkaar broeders en zusters?
Laat ik mij helpen?
Laat jij jou helpen?
Dat is toch immers precies wat gezinsleden vanzelfsprekend voor
elkaar doen, niet waar? (Gal. 6:1-10)
Moedig jij mij aan om vol te houden?
Ik wil strijden tegen de invloed van de satan!
Ik strijd tegen de invloed van de satan!
Ik strijd tegen mijn eigen misleidende…!
Ik wil niet toegeven aan de misleidende begeerten, de verlokkingen
van de zonde!
Laten wij elkaar daarin samen blijven aanmoedigen, uitdagen en
oproepen, broeders en zusters!
Niet vergeten broeders en zusters. Je kunt de satan met zijn mooie
praatjes en verleidingen weg sturen!
Stuur de satan de laan uit!
Ban hem uit jouw leven!
Je hoeft er niet in te trappen!
Je hoeft niet naar hem te luisteren!
Je wilt niet naar hem luisteren!
Luister NIET naar de satan!!!
=>”en geef de duivel geen plaats.” (Efe.4:27)
Wij willen niet naar hem luisteren!
Wij luisteren niet naar de satan!
Laten wij elkaar helpen om niet te luisteren naar de inhoudsloze,
zinloze, normloze, gewetensloze en goddeloze praatjes van de satan!
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Efeze 4:13-15=>”totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof
en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot
de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij
geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd
door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door
het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te
verleiden.”
Volg niet ‘jouw eigen methode’, gebaseerd op menselijke wijsheid,
maar gebruik (enkel en alleen) de voorbeelden die God jou aanreikt
om stand te houden tegen de misleidende verzinsels van de satan!
Volg niet jouw eigen vorm van gerechtigheid, maar volg de
richtlijnen die God jou aanreikt en voorschrijft in de Bijbel!
(Zie o.a. Joh.12:44-50; Rom.10:3)
Gebruik “het Woord van God” als leidraad en werktuig!
(Luk.4:1-13)
Trek “Gods geestelijke wapenrusting” aan om stand te kunnen
houden tegen de invloed van de satan. (Efe.6:10-20)
Luister o.a. naar de woorden van de apostel Petrus:
1Petrus 5:7-9=>”Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor
u. Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel,
gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in
de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de
wereld opgelegd wordt.”
1 Petrus 2:19-20=>”Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten
onrechte lijdt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt
wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij
God.”
Wauw! Welke impact hebben deze verzen op jou, op mij, op ons?
1 Petrus 2:21=>”Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus
voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u
Zijn voetsporen zou navolgen;”
Voel jij je, net als ikzelf, aangesproken?
Ben jij, net als ikzelf,(diep)in jouw hart geraakt?(o.a.Hand.2:36-38)
1 Petrus 2:22-25=>”Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens
mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden
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werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het
overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, door
de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn
striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen;
maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw
zielen.”
Wauw!
Inderdaad!
Ik was dwalende, net als een schaap dat op de dool is geraakt!
(Denk o.a. aan het voorbeeld van de verloren zoon. Luk.15:11-32)
Herken jij het?
Maar nu ben ik niet langer meer dwalend(e)!
Sinds mijn bekering ben ik (immers) een nieuw mens!
Elke keer als er een sluwe, mooi ingepakte misleiding, verleiding of
vleselijke begeerte op mijn pad komt, word mijn geweten aangesproken, door de werking van de Heilige Geest!
De Herder en Opziener van mijn ziel staat mij bij en helpt mij om de
satan wandelen te sturen.
Prijs God! Hij geeft de kracht om stand te houden!
Hij geeft de werktuigen in de Bijbel, om strijd te voeren, tegen
het kwade! Tegen de satan!
God leeft!
God biedt uitkomst!
God voorziet!
God houdt vast!
God staat bij!
God reikt altijd het juiste gereedschap aan om stand te houden!
Dankjewel broeders en zusters voor jullie aanmoedigingen, uitdagingen, gebed, steun, hulp en uitgestoken hand, arm of schouder!
Laten wij barmhartig zijn naar elkaar en elkaar voortdurend aanmoedigen om de Heere trouw te blijven en Hem te aanbidden, lof te prijzen, een voorbeeld te zijn voor elkaar en de mensen om ons heen.
=>Ik ben veranderd bij mijn wedergeboorte! Help mij om dan
ook als “een nieuw mens” in het leven te (blijven) staan en “de
oude mens” daadwerkelijk achter te laten!
=>Jij bent veranderd bij jouw wedergeboorte! Leef dan ook
daadwerkelijk als een nieuw mens!
=>Ben jij nog niet wederomgeboren? God wacht op jou! Hij
roept jou! Hoor jij Zijn stem?
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=>Het is (nog) niet te laat!
=>Er is voor elke (groot, groter, grootste) zondaar een weg terug
naar God!
=>Wauw! Wat een God!
=>Wist jij dat al?
=>Ken jij Hem?
=>Niet voor niets zijn wij al meer dan een jaar bezig in onze studies en
lessen om te kijken naar:
=>Wie is Deze toch, dat Hij ook de winden en het water bevel
geeft en ze Hem gehoorzaam zijn? (Zie o.a. Luk.8:25)
=>Je hoort het goed!
=>Zelfs voor jou (zondaar) is er een weg terug naar God!
=>Precies zoals hetzelfde telt en telde voor alle andere (reeds
bekeerde of nog te bekeren) zondaars!
=>Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God !
=>Zelfs voor de persoon waarvan jij nooit zou verwachten, dat
hij/zij zich ooit zou bekeren tot God, is het mogelijk om net als
de verloren zoon tot inkeer te komen en zich om te keren naar
God!(Hoe vaak heeft God mij mijn ongelijk niet laten zien!!!!)

Jezus zegt zelf o.a.: (Luk.19:10)”Want de Zoon des mensen is
gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.”
“En zij die dit hoorden, zeiden: Wie kan dan zalig worden? Hij echter
zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk
bij God.” (Luk.18:26-27)
=>Wauw! Wauw! Wauw! Alleen in Christus is dit daadwerkelijk
mogelijk!
Lukas 1:76-79=>En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste
genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om Zijn wegen gereed te maken, en om Zijn volk kennis
van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden door

de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God ,
waarmee de Opgang uit de hoogte naar ons omgezien
heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en
schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van
de vrede.”
Lukas 2:11-12=>”En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want
zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen
zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker
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geboren is; Hij is Christus, de Heere .”
Handelingen 4:12=>”Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers,
veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is. En de zalig-

heid is in geen ander , want er is onder de hemel geen andere
Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten
worden.”
1 Timotheüs 2:4-5=>”Die wil dat alle mensen zalig worden en tot
kennis van de waarheid komen. Want er is één God . Er is ook één

Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus .”
Wauw! Alleen in Christus ‘werd, blijf en ben ik’ veranderd !
Efeze 2:8-10=>”Want uit genade bent u zalig geworden, door het
geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken,
opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God tevoren
bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”
Kolossenzen 2:4-15=>”En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met
mooiklinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig,
toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde
onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan
Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof,
zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie
en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in Hem woont heel de volheid van de

Godheid lichamelijk . En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het
Hoofd is van iedere overheid en macht. In Hem bent u ook besneden
met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis
van Christus. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. En Hij heeft
u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw
vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen
te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen.
Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en
Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis
te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend,
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die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.” (Zie o.a. Gen.1-3;Matth.4)
1 Petrus 3:8-9=>”Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven,
heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen
kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult
beërven.”
1 Petrus 3:12=>”Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.”
Leef ik daadwerkelijk als een veranderd mens?
Help mij om zo in het leven te (blijven) staan, broeders en
zusters!
”…wij zijn immers (toch) leden van elkaar.” (Efe. 4:25)
Efeze 4:20-21=>”Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u
Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen,
zoals de waarheid in Jezus is.”
Jezus verandert mensen!
Jezus heeft mij veranderd!
Jezus heeft mij een nieuw mens gemaakt!
Jezus heeft mij geroepen!
Jezus heeft ons geroepen!
De Heere heeft ons toegevoegd en samengebracht in de gemeente!
(Zie o.a. Hand.1-2;Efe.1-4)
Zo wil ik in het leven (blijven) staan!
Jij ook?
Wij ook?
Hebreeën 13:6-7=>”Daarom zeggen wij met goede moed: De

Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat
zal een mens mij doen? Denk aan uw voorgangers, die het
Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst

van hun levenswandel, en volg hun geloof na .”
Uitdaging =>
Laten wij daadwerkelijk leven als nieuw opgestane mens en!
Laten wij elkaar aanmoedigen om samen en apart God te dienen op
een Hem welbehagelijke wijze.
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