
Zondag 13 april 2014 (Antwerpen) - 4 condities van het hart


Mattheüs 6: 33-34, 25•
Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al deze dingen ◦
zullen je gegeven worden
Wees niet bezorgd over de dag van morgen, want elke dag heeft genoeg aan ◦
zijn eigen kwaad.
Als je Gods Koninkrijk gevonden hebt, heb je alles gevonden wat je nodig ◦
hebt. Maar hoe vind je nu Gods Koninkrijk?


Spreuken 4: 20-23•

Gods woorden moet je goed bewaren in je hart. Ze zijn immers tot leven ◦
en genezing voor je hele lichaam.
Bescherm je hart daarom boven alles. Want uit het hart komt leven. ◦








Het hart van de mens bestaat uit de ZIEL (= 
verstand, wil en gevoel) + GEWETEN (= 
deel van de geest).
Het geweten zit zowel in de geest als in de 
ziel… 
God zit in het gebied van de geest. Hij wil 
zich manifesteren via je leven. Je moet Hem 
dus toelaten om te werken in je ziel en je 
lichaam.
Je geestelijke groei wordt bepaald door de 
toestand van je hart. 


Wanneer het hart niet in orde is t.o.v. God, kan je je geest verstikken. Je kan God,  
die in je geest zit, als het ware opsluiten in je geest en God niet toelaten zich te 
manifesteren doorheen je leven. Het is dus belangrijk om je hart te zuiveren om 
de voordelen van Gods Koninkrijk te kunnen ervaren.






Markus 4: 3•
Parabel van de zaaier.◦
Er zijn 4 condities van het hart:◦


Zaad dat langs de kant van de weg viel en direct werd opgegeten door de ‣
vogels.

Het hart van steen… meestal bij ongelovigen. Het Woord van God •
wordt direct weggeroofd door de duivel.


Zaad dat in een steenachtige grond werd gezaaid.‣

Het Woord van God wordt met vreugde aanvaard, maar deze mensen •
hebben geen wortel. Ze zijn mensen van het ogenblik. Bij de minste 
verdrukking struikelen ze meteen.
Wat kunnen deze stenen in het hart nu zijn? Bitterheid (niet vergeven), •
zelfmedelijden, begeerten (bijv. veel geld willen verdienen waardoor je 
geen tijd meer hebt voor God)


Zaad dat tussen de dorens/distels werd gezaaid.‣

Vele zorgen en verleidingen van de wereld gaan het Woord van God •
verstikken.


Zaad dat in goede, vruchtbare grond werd gezaaid‣

Dit is een open hart dat het Woord van God met open armen •
ontvangt. En dit Woord brengt vrucht voort 30-, 60- en 100-voudig.


We moeten dus een zacht hart hebben om Gods Woord goed te kunnen ◦
ontvangen. 
Het zaad is het Woord van God (= Jezus Christus zelf). Dit zaad laten ◦
groeien, betekent Gods Koninkrijk laten groeien in je en door je heen.


Bekeren komt uit de Griekse grondtekst als 'metanoia' en dit betekent 'gedachten 
veranderen'. Bekering is dus niet eenmalig, maar een continu proces van 
gedachtenverandering.


Psalm 51: 12 (Engelse tekst: Psalm 51: 10)•
Mattheüs 5: 8•


