
Zondag 10 maart 2013 (Antwerpen) - In vuur en vlam voor God

Doel van God is om ons te doen groeien.
Ons fundament is Jezus Christus, het begin en het einde.
Iedere dag bouwen we verder aan ons huis. Een goed fundament is hier 
essentieel.


Openbaring 3: 14-22 → Aan de gemeente van Laodicea: ze waren niet warm en •

niet koud, maar lauw… God haat het als je 'lauw' bent.  Hij verlangt dat je in 
vuur en vlam staat voor Hem.

Laodicea was een zakencentrum. Er waren veel rijke mensen daar… De ◦
mensen van Laodicea waren tevreden met enkel religieus te zijn. 
God roept hen op om goud, gezuiverd in het vuur, te kopen van Hem, witte ◦
kleren en ogenzalf…
We moeten in aanraking komen met Gods LIEFDE.◦
vers 17: materiële rijkdom is anders dan rijkdom in God (= geen tekort, rijk ◦
op alle vlak: gezondheid, vrede,…)
vers 20: God staat aan de deur en klopt. Laat je Hem binnen?◦

Correctie voelt niet aangenaam. Het is zoals snoeien van een haag: 'pijnlijk', •
maar het resultaat is mooi.
Je hartshouding t.o.v. God bepaalt je toekomst. Een zuiver hart betekent niet •
dat je geen fouten meer maakt, maar dat je een hart hebt dat uitgaat naar God.


Psalmen 24: 3-4 → Wie mag Gods berg beklimmen? Mensen met een zuiver •

hart en zuivere handen.


Als je van binnenuit veranderd bent door Gods kracht, ben je dezelfde zowel •
op zondag als gedurende de week.

Dus: 

Goud gezuiverd in het vuur (een hart bereid om Gods Woord te ontvangen)1.
Witte kleren (we worden wit gewassen door Jezus' bloed, gevloeid aan het 2.
kruis van Golgotha) → onze 'geestelijke' naaktheid wordt dan bedekt.

Ogenzalf om goed te kunnen zien. (olie van de Heilige Geest)3.


Spreuken 10: 17 → een goed leven krijg je ook via correcties in je leven. •

Correctie komt er rechtstreeks via God, maar ook via mensen, situaties,… 
 


