
Zondag 3 maart 2013 - Zuivere pijpleidingen brengen zegen


Ps 37: 4 → God wil je hartverlangen geven.•

Ps 21: 3•

Illustratie: In de olielanden hebben ze veel pijpleidingen. En deze gaan door 
verschillende landen. Deze pijpleidingen zijn levensbelangrijk voor vele landen. 
Sabotage, lekken,… zijn dus te vermijden.
- de oliebron = God
- wij = de consument
- pijpleiding = het hart

Dus als je hart niet in orde is, dan blijft de zegening van God haperen (de 
pijpleiding is verstopt of lekt…)


1 Sam 16: 7 → God kijkt altijd naar ons hart en niet naar het uiterlijk (cfr. •

David versus zijn broers)


Ps 21: 3 → In gebed uiten we ons hartsverlangen naar God toe.•

Het is zeer belangrijk dat onze hartshouding t.o.v. God in orde is. Genezing van 
hartzeer is dus belangrijk. Bescherm je hart van 'bevuiling'. God kijkt niet naar je 
daden (= het uiterlijk), maar naar de motivatie achter de daden (= het hart).


Ez 36: 26 → God heeft je een nieuw hart en een nieuwe geest gegeven.•

Wie God ernstig zoekt, zal Hem vinden. Hoe kan je God ernstig zoeken? Niet 
met je daden, maar met je hart.


Ps 21: 4-8 → Als je hart in orde is, eert God je en geeft God je hartswensen.•

Opm: Een zuiver hart hebben, betekent niet dat je foutloos bent, maar wel dat je 
je vlug bekeert.
Hoe kan je op God vertrouwen? Eerst en vooral moet je een zuiver hart hebben. 
God geloven doe je met je hart.
Het hart is het centrum van je leven. Als je hart niet in orde is, dan ook je leven 
niet.

Rom 10: 10•






Opm: Godsdienst (= vooral belang van het uiterlijke) ⇔ relatie (= vooral belang 

van het zuivere hart)


Matt 5: 8 → Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.•

Spr 4: 23-24 → Bescherm je hart BOVEN ALLES, want daaruit zijn de •

uitingen van het leven.

De vreugde van God in je hart kan verdwijnen als je je hart bezoedelt. Dus 
BESCHERM je hart boven alles!


Gal 3: 14 → De zegen van Abraham komt naar je via Jezus Christus. De tweede •

grote zegen is de Heilige Geest die in je komt.
Joh 7: 38 → Stromen van levend water (= de Heilige Geest) zullen uit je •

binnenste (= je hart) vloeien

Besluit: Als het hart in orde is, volgt de rest. Je hartswensen zal God je geven.




