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Maleachi 3: 16-17•
De Vreze des Heren…  ◦

… is een harthouding om God te eren, te gehoorzamen. Het komt ‣
voort uit een relatie met God. Als je hartshouding al juist is, kan de 
Heilige Geest je helpen om Gods geboden te gehoorzamen.
… is het begin van ALLE wijsheid.‣
… zorgt ervoor dat je beschermd wordt door God.‣

God dienen kan op verschillende manieren. Niet alleen in de kerk, maar in ◦
je familie, op je werk, tussen je vrienden,… God dienen, is zaaien in het 
geestelijke. God dienen begint in het kleine. Wat niemand ziet, ziet God 
wel.

Galaten 6: 4-10•
De perso(o)n(en) waarvan je onderwijs krijgt in Gods Woord mag ook ◦
delen in de goede dingen van jou… En wees gerust: wat je zaait, zal je ook 
oogsten.
vers 9: wordt niet moe om het goede te doen, op zijn tijd zal je oogsten, ◦
als je niet opgeeft.
vers 8: ◦

zaaien in het vlees = je eigen wil doen (i.p.v. Gods wil doen).‣
zaaien in de Geest = Gods wil doen (ondanks je eigen wil die ‣
misschien iets anders wilt doen), is wandelen in de vrucht van de 
Geest

Bekeer je! Dit is een proces dat dagelijks moet gebeuren. ◦

cfr. een voetbalteam.
Samenwerking is belangrijk. Iedereen heeft talenten en kan bepaalde taken 
uitvoeren. Teamwerk is daarom belangrijk in de kerk.

In je leven heb je een relatie nodig met de juiste mensen. Mensen op wie je •
kan vertrouwen. Mensen die er voor jou zijn en omgekeerd.

God dienen begint in je dagelijks leven.

1 Korinthiërs 3: 23•



"Je bent van Christus en Christus is van God."◦
Je bent al volledig betaald (vrijgekocht) met het leven van Jezus Christus ◦
en Zijn bloed. Is het dan geen voorrecht om Hem te dienen?

Maleachi 3: 18•
Het verschil tussen een rechtvaardige en een goddeloze is het verschil ◦
tussen God dienen of God niet dienen.

Maleachi 4: 2•


