Les 22 Zelfgenoegzaamheid

naar de Heer toe zal geen

intimiteit brengen.
29/08/2010 SAMENKOMST: AANWEZIG – IK BEN, Bob & Cindy
Jezus regeert oppermachtig over Gods schepsels. Jezus is Heer. Niets is onmogelijk
voor Hem. Breng het allemaal bij Hem. Converseer, spreek met jullie Heer. Intimiteit
ligt voor het oprapen maar zelfgenoegzaamheid naar de Heer toe zal geen intimiteit
brengen evenmin als dit het geval is met uw aardse geliefden. Luister naar Mijn stem
IK BEN spreekt met jullie. Jullie weten wat goed en kwaad is. Zoek altijd de
waarheid. Denk aan Jezus woorden “ Ik ben de Waarheid, het Leven en de Weg”
Leef in zijn wegen. De Weg van waarheid en leven. Waar kun je werkelijk nog meer
naar verlangen dan naar liefde en waarheid. Het staat op de website – De Heer is
geen kritische God maar een God van absolute waarheid.
http://www.takehisheart.com/somethingilearnedinheaven.htm. Denk aan de woorden
van afgelopen week over de (koude) tochtige lucht. Zoek intimiteit, het doet een groot
beroep op je. De wereld heeft Jezus meer dan ooit nodig. (De Heer bracht het
verhaal van de overspelige vrouw in mijn gedachten. Les – behandel leven met
zorg).
Zelfgenoegzaam – tevreden met zichzelf en onbewust van de werkelijke gevaren of
gebreken. Intimiteit – de staat van intiem zijn (intiem – die behoren tot de essentiele
aard van; essentieel; die behoort tot, of karakteristiek zijn voor iemands diepste
natuur; gekenmerkt door een zeer hechte band, contact of bekendheid; gekenmerkt
door warme vriendschap ontstaan door lange relatie)
Jezus regeert oppermachtig – Breng het allemaal bij Hem –
zelfgenoegzaamheid naar de Heer toe brengt geen intimiteit.
Wat is het verschil tussen intimiteit en zelfgenoegzaamheid?
Zelfgenoegzaamheid schijnt meer over jezelf te gaan terwijl intimiteit schijnt te
gaan over relatie. De Heer moedigt ons aan met Hem te spreken omdat
intimiteit voor het oprapen ligt. Maar hoe kunnen we dit tot stand brengen?
*We zouden de Heer Zijn leiding moeten zoeken in onze dagelijks proces van
beslissingen nemen (hem vragen stellen, toestaan dat Hij ons leid)
*We zouden dan stil moeten zijn, luisterend naar Zijn antwoorden op de vragen
gelovend dat Hij antwoord geeft.
*We zouden ons moeten herinneren dat Hij een God van details id. Hij wil betrokken
zijn bij de details van ons leven.
Je kunt niet zelfgenoegzaam denken dat alles in orde is, denken dat jouw relatie met
de Heer in orde is, terwijl in werkelijkheid dat niet zo is, omdat je Hem niet in je
dagelijks leven binnenvraagt. Zoek je een leiding alvorens je een beslissing maakt?
Neem je de tijd om te luisteren naar de antwoorden.
Luister naar Mijn stem IK BEN spreekt tot je.
De Heer bracht het verhaal van de overspelige vrouw in mijn gedachten.

Johannes 8:1-12
Maar Jezus ging naar den Olijfberg.
2 En des morgens vroeg kwam Hij wederom in den tempel, en al het volk kwam tot
Hem; en nedergezeten zijnde, leerde Hij hen.3 En de Schriftgeleerden en de
Farizeën brachten tot Hem een vrouw, in overspel gegrepen.4 En haar gesteld
hebbende in het midden, zeiden zij tot Hem: Meester, deze vrouw is op de daad
zelve gegrepen, overspel begaande.5 En Mozes heeft ons in de wet geboden, dat
dezulken gestenigd zullen worden; Gij dan, wat zegt Gij?6 En dit zeiden zij, Hem
verzoekende, opdat zij iets hadden, om Hem te beschuldigen. Maar Jezus,
nederbukkende, schreef met den vinger in de aarde.
7 En als zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op, en zeide tot hen: Die van ulieden
zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar.8 En wederom nederbukkende,
schreef Hij in de aarde.9 Maar zij, dit horende, en van hun geweten overtuigd zijnde,
gingen uit, de een na den andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten; en
Jezus werd alleen gelaten; en de vrouw in het midden staande.10 En Jezus, Zich
oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze
uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld?11 En zij zeide: Niemand, Heere!
En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen, en zondig niet meer.
12 Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld;
die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.
Waarom denk je dat de Heer ons nar dit verhaal liet kijken? Wat leren we eruit?
· Hij is geen kritische God maar een God van absolute waarheid. (Hij bevestigde
dat ze zondigde ga heen en zondig niet meer.
· Jezus is Heer, Hij alleen mag God schepsel oordelen niet een mens. Zo
veroordeel Ik u ook niet.
· Jezus is Heer, Hij alleen kan onze zonden wegwassen Jezus regeert
oppermachtig over Gods schepsels.
· Het schijnt dat deze vrouw zelfgenoegzaam was in haar gedrag, zich
onbewust of onverschillig tegenover de werkelijke gevaren van haar zonde
· Hij verklaart: “ Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet
wandelen, maar zal het licht des levens hebben.” (De Heilige Geest brengt ons met
bovenstaande woorden in herinnering dat Hij de waarheid het leven en het leven is.)
De Heer leert ons door deze geschiedenis om Hem te volgen zoekend de leiding van
het licht deze wereld. Hij leert ons niet zelfgenoegzaam te zijn in ons gedrag en in
plaats daarvan te zoeken naar het licht der wereld en Hem volgen.
http://www.takehisheart.com

