47. De Bijbel toepassen, d.w.z.
Gods Woord gehoorzamen
Dag 1

Stille tijd

Jakobus 1:19-25.
Alleen horen is niet genoeg, je moet wat je gehoord
hebt ook doen

Dag 3

19 Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet
zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook
in het kwaad worden. 20 Want de woede van een mens brengt niets
voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. 21 Wees daarom zachtmoedig
en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard
zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. 22 Vergis u
niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook
doen. 23 Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net
als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt:
24 hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij
eruitzag. 25 Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die
vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en
vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel,
juist om wat hij doet.

Dag 2

Marcus 3:31-35.
Toepassen van Gods Woord toont dat je familie
van Jezus bent

31 Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze
stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten
wachten. 32 Er zat een groot aantal mensen om hem heen, en die
zeiden tegen hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken
u.’ 33 Hij antwoordde: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’ 34 Hij
keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: ‘Jullie
zijn mijn moeder en mijn broers. 35 Want iedereen die de wil van
God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.’

Dag 4

Matteüs 7:18-24.
Handelen naar Gods Woord is noodzakelijk om
Gods Koninkrijk in te gaan

18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als
een slechte boom goede vruchten dragen kan. 19 Elke boom die geen
goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
20 Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.
21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk
van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn
hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer,
Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw
naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen
verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb
jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”
24 Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken
worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.

Jakobus 2:14-26.
Geloof zonder toepassen van Gods Woord is dood

14 Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te
geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms
kunnen redden? 15 Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft
en elke dag eten tekortkomt, 16 en een van u zegt dan: ‘Het ga je
goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien
van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 17 Zo is het
ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.
18 Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij
maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn
daden tonen dat ik geloof. 19 U gelooft dat God de enige is? Daar
doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen.
20 Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is?
21 Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad
toegerekend dat hij zijn zoon Isaak op het altaar wilde offeren? 22 U
ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe het geloof
vervolmaakt wordt door daden. 23 Zo ging in vervulling wat de
Schrift zegt: ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem
toegerekend als een rechtvaardige daad.’ Hij wordt zelfs Gods vriend
genoemd. 24 U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om
wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof. 25 Werd niet ook Rachab,
de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze de verkenners
ontving en langs een andere weg liet vertrekken? 26 Zoals het lichaam
dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.

Dag 5BS Lucas 6:46-49.
Handelen naar Gods Woord legt het beste
fundament voor je leven
46 Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen mij, maar doen jullie
niet wat ik zeg? 47 Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me
komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt: 48 hij lijkt op
iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het
fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam,
beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het
degelijk gebouwd was. 49 Wie wel naar mijn woorden luistert maar
niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder
fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte
en er alleen een bouwval overbleef.’

Dag 6

Filippenzen 4:8-9.
Je zult Gods vrede ervaren wanneer je Gods Woord
doet

8 Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar
is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles
wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is
en lof verdient. 9 Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat
ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal
met u zijn.
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Dag 7

Hebreeën 6:11-12 en 10:35-36.
Je zult ontvangen wat beloofd is wanneer je Gods
Woord gehoorzaamt

Dag 10 1Samuël 15:16-23.
God vraagt totale gehoorzaamheid van ons
16 ‘Geen woord meer!’ zei Samuel tegen Saul. ‘Laat me u vertellen wat
de HEER mij vannacht gezegd heeft.’ ‘Zoals u wilt,’ zei Saul, 17 en
Samuel zei: ‘U mag dan in uw eigen ogen onbelangrijk zijn, toch staat
u aan het hoofd van de stammen van Israël, nietwaar? De HEER heeft
u gezalfd tot koning van Israël, 18 en de HEER heeft u eropuit
gestuurd met de opdracht om de Amalekieten, die zondaars, te
vernietigen en ze te bestrijden tot ze volledig waren uitgeroeid.
19 Waarom hebt u niet geluisterd naar wat de HEER u heeft gezegd?
Waarom hebt u zich op de buit gestort en iets gedaan dat slecht is in
de ogen van de HEER?’ 20 ‘Maar ik heb toch geluisterd naar wat de
HEER gezegd heeft!’ wierp Saul tegen. ‘Ik ben er toch op uit
getrokken zoals de HEER me heeft opgedragen! Koning Agag heb ik
gevangengenomen en de rest van de Amalekieten heb ik gedood.
21 En de soldaten hebben de beste van de buitgemaakte schapen,
geiten en runderen voor vernietiging gespaard om ze in Gilgal te
offeren aan de HEER, uw God.’ 22 Daarop zei Samuel: ‘Schept de
HEER meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee!
Gehoorzaamheid is beter dan offers, volgzaamheid is beter dan het vet
van rammen. 23 Weerspannigheid is even erg als toverij, en
eigenzinnigheid is even slecht als afgodendienst. U hebt de opdracht
van de HEER verworpen; daarom verwerpt hij u als koning!’

11 Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde
ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen
verwezenlijkt zal zijn, 12 en dat u niet achterblijft, maar in het spoor
treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben
wat hun beloofd was.
35 Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden
beloond. 36 Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult
u ontvangen wat u beloofd is.

Dag 8

Jakobus 3:13-18.
Je daden en je onberispelijk leven tonen je wijsheid

13 Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het
daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze
zachtmoedigheid. 14 Maar als u zich laat beheersen door bittere
jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen; u
zou de waarheid geweld aandoen. 15 Dat soort wijsheid komt niet van
boven; ze is aards, ongeestelijk, demonisch. 16 Waar jaloezie en
egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. 17 De
wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder
vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt
niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. 18 Waar
in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor
hen die vrede stichten.

Dag 9

Denk na over Kolossenzen 4:12.
12 Epafras, een dienaar van Christus Jezus en een van u, groet u; in al
zijn gebeden strijdt hij voor u en bidt hij dat u als volmaakte mensen
en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil.

Jakobus 4:13-17.
Je daden in afhankelijkheid van God toont je
nederigheid

Strijd voor anderen in gebed. Bid dat zij zullen vasthouden aan alles
wat God wil.

13 Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en
die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld
verdienen.’ 14 U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U
bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt.
15 U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en
zullen we dit of dat doen.’ 16 Maar u slaat een hoge toon aan en bent
daar nog trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. 17 Als
iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij.
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Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet
(Psalm 5:4)
4 In de morgen, Heer, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij
tot u en wacht.
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