

Zondag 30 december 2012 - Goddelijk succes

Misbruik je tijd niet. De tijd die God ons gegeven heeft, is zeer kostbaar.
God staat altijd voor ons klaar.


Joh 10: 10 → De dief komt om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. •

Dit is de duivel. Maar Jezus is gekomen om Leven te geven en overvloed.
Overvloed komt uit het Grieks: "Perisos" = overvloed, meer dan genoeg, vol ◦
voorspoed, surplus
God wil ons meer geven dan dat we nodig hebben.◦


Wat is succes?•

Werelds succes: ◦
op financieel vlak, lichamelijk, professioneel,… ‣
Werelds succes is maar tijdelijk. Alles kan in een oogwenk verdwenen ‣
zijn.

Geestelijk (Goddelijk) succes: ◦
succes op alle vlak. ‣
Als je succes hebt in je relatie met God komt de rest vanzelf. ‣
Goddelijk succes blijft voor eeuwig: eeuwige vrede… ‣
Geestelijk succes = leven naar het beeld van Christus. Steeds meer ‣
gelijkend op Christus.


"Zoek eerst Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u •
erbij gegeven worden. (Matt 6: 33)"
Love of Money ⇔ love of Christ •


Ps 112: 3 → In het huis van de oprechten is er bezit en rijkdom.•

Opm: Jezus was niet arm. Hij had zelfs een boekhouder (Judas Iskariot).◦












Hoe kun je nu goddelijk succes hebben?


Heb 12: 1 → Leg alle last af en alle zonde. Dan kan je de wedloop uitlopen tot 1.

het einde.
Toewijding (beeld van een arend: als een mannetje wil paren. Het vrouwtje 2.
gaat zeer hoog gaan vliegen in cirkels. Ze duikt dan zeer snel naar beneden, 
neemt een takje en laat het vallen van die zeer hoge hoogte. Het mannetje 
moet het takje dan in de vlucht vangen en terug presenteren aan het vrouwtje.  
Dit gaat zo door, telkens op een lagere hoogte tot 150 m hoogte. Pas dan 
schenkt het vrouwtje aandacht aan het mannetje en gaat op de rug vliegen 
met de klauwen omhoog. Het mannetje haakt zijn klauwen dan in in de 
klauwen van het vrouwtje en samen vallen ze naar beneden… 
Vastberadenheid (cfr. Walt Disney, John Wesley…): Doorzetten ondanks 3.
tegenslagen.
Juiste focus: 4.

Heb 12: 2 → Focus op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. A.

Focus: komt uit het Grieks ('Aforaw'): geen afleiding, onverdeelde aandacht.B.
Matt 17: 20: "geloof als een mosterdzaadje…"C.


Opm: er is een gezegde: "Je moet water bij de wijn doen." Maar Jezus veranderde 
water in wijn.

Jes 40: 31 → Wie de Here verwachten (= alles verwachten van God. Tijd geven 

aan Hem. Hem in het centrum van je leven zetten), zullen hun kracht vernieuwen, 
hun vleugels uitslaan als arenden, snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen 
lopen en niet moe worden.

Een verhaaltje: 

- in een medisch tijdschrift: er is een onderzoek geweest waar de kracht van 
gebed werd onderzocht. Een groep zieken werd ondersteund door gebed een 
andere groep zieken niet. Dit gebeurde blind (de christen had geen contact 
met de zieke en wist ook niet wat voor ziekte de zieke had). Na afloop van 12 
maanden had de groep waarvoor werd gebeden minder complicaties. 


