
Zondag 17 maart 2013 - Vrede met alle mensen

Wat is de wereld? De mensen in de wereld.
Leven we voor onszelf of voor God?
God verandert mensen niet voor onszelf, maar voor een licht te zijn voor de 
anderen.


Heb 12: 14 → Jaag de vrede na met allen. Dus niet alleen met je •

vrienden, maar met iedereen.
Vrede met iedereen begint eerst met het hebben van vrede met God. Vrede ◦
met God komt als je God toelaat in je leven als Heer en Meester. Dus eerst 
is er verzoening nodig met God.


Kol 1: 19-20 → Vrede met God via het bloed van Jezus dat gevloeid is aan het •

kruis.
Religie legt veel wetten op… vb. Verschillende keren bidden per dag.◦
Jezus zegt: bid ten allen tijde. Hoe doe je dit? Via de Heilige Geest. Het is dus ◦
niet zwoegen, maar gewoon komen tot Jezus.

Kom tot Mij ⇔ (godsdienst: doe deze wetten)‣
Open je hart‣
In Mij heb je alles (⇔ godsdienst: als je deze geboden doet, kan je ‣
misschien God zien)
Ik, Jezus, ben de Weg, de Waarheid en het Leven. (⇔ godsdienst: deze ‣
geboden moet je doen.)


De hele bijbel draait rond Jezus Christus. Jezus is het 'einde van de wet'.•

Dus: 
- Vrede met God
- Vrede met allen
- Vrede met jezelf

Wil je God zien? Hem zien werken in je leven?


Heb 12: 1-2 → leg af alles last en zonde, en ren de geestelijke wedloop met •

volharding. Richt hierbij je ogen op Jezus, de leidsman en voleinder van het 
geloof. Dan gaat alles vrij gemakkelijk. Dan is het immers God die in je werkt.




Correctie in liefde heeft zijn plaats.


'Heiliging' betekent dat je ontvankelijk bent voor correctie.•
Heb 12: 5-9, 11 → Correctie van buitenaf is belangrijk om ons beter te maken. •

We hebben allemaal onze 'blinde vlekken'. God corrigeert je omdat Hij van je 
houdt. (cfr. ouders die hun kinderen corrigeren doen dit uit liefde) Veel 
correctie komt via mensen.

vers 9: als we correctie van onze aardse ouders kunnen aanvaarden, dan nog ◦
te meer van Goddelijke correctie… 
Correctie heeft dus zijn plaats.◦
Om gecorrigeerd te kunnen worden, heb je een nederig hart nodig. Hoe ◦
is je reactie als iemand je corrigeert? Wordt niet direct boos, maar denk 
eerst na: "Waarom zegt die persoon dat?".
vers 11 → correctie op het moment zelf is niet leuk, maar later wordt het ◦
juist een reden tot blijdschap. Het gevolg van het aanvaarden van correctie is 
vrede, gerechtigheid.


Wees dus nederig van hart. "Zalig de nederigen van hart, want zij zullen God •
zien."
Joh 15 → je wordt gesnoeid zodat je meer vruchten zult dragen.•

Ef 4: 20-22 → de oude mens is al begraven. Graaf hem dus niet meer op, maar •

wandel in de nieuwe mens. Vernieuwing van denken… 

Concreet: Is er iets dat je niet leuk vindt, praat het uit en vraag uitleg aan de 
ander… Wordt niet zomaar ineens boos… 
Besef dat God, Jezus van je houdt en ontvang zijn correctie waar nodig. Dan komt 
Zijn vrede in je hart ('Shalom' = vrede op alle niveau's)




