Studie 31. Stille tijd: waarom en hoe

Bijbelteksten (HSV) bij Deltacursus

A. Dagelijks omgaan met Jezus Christus. Waarom?
Openbaring 3:20. 20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand
Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en
de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.
Mattheüs 10:40. 40 Wie u ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij
ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft.
Kolossenzen 1:15. 15 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de
Eerstgeborene van heel de schepping.
Johannes 16:13-15. 13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de
waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal
niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal
Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.
14 Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen
en het u verkondigen. 15 Alles wat de Vader heeft, is het Mijne;
daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u
zal verkondigen.
Matteüs 4:4. 4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De
mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de
mond van God komt.
1 Petrus 2:2. 2 En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de
zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien,
Johannes 4:34. 34 Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil
doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.
Jozua 1:8. 8 Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond,
maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult
handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan
immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig
handelen.
Marcus 4:20. 20 En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid
wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de
één dertig-, en de ander zestig-, en de ander honderdvoudig.
Genesis 5:22. 22 wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt
had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
Psalm 62:9b. 9b God is voor ons een toevlucht.
Lukas 11:1a. 1a En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was,
Genesis 5:22. 22 wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt
had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
Jakobus 2:23. 23 En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham
geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd
een vriend van God genoemd

Psalm 62:9. 9 Vertrouw op Hem te allen tijde, volk;
stort uw hart uit voor Zijn aangezicht.
God is voor ons een toevlucht.
Lukas 11:1. 1 En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was,
dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere,
leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.
Openbaring 3:20. 20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand
Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en
de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij
Hebreeën 4:15-16. 15 Want wij hebben geen Hogepriester Die geen
medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles
op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.
16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de
genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om
geholpen te worden op het juiste tijdstip.
Jesaja 50:4-5. 4 De Heere HEERE gaf Mij een tong van een die
onderwijs ontving, zodat Ik weet met de vermoeide een woord op de
juiste tijd te spreken. Hij wekt Mij elke morgen, Hij wekt Mij het
oor, zodat Ik hoor als zij die onderwijs ontvangen 5 De Heere
HEERE heeft Mij het oor geopend, en Zelf ben Ik niet
ongehoorzaam, Ik wijk niet terug.
Markus 1:35. 35 En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij
op, ging naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats, en bad
daar
Psalm 143:8,10. 8 Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen,
want ik vertrouw op U;
maak mij de weg bekend die ik te gaan heb,
want tot U hef ik mijn ziel op.
10 Leer mij Uw welbehagen te doen, want U bent mijn God.
Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land.
Psalm 1:1-2. 1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de
goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op
de zetel van de spotters, 2 maar vreugde vindt in de wet van de
HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
Psalm 5:4. 4 's Morgens hoort U mijn stem, HEERE; 's morgens leg
ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit.

B. Dagelijks omgaan met Jezus Christus. Hoe doe je dat?
Psalm 119:18. 18 Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de
wonderen van Uw wet.
1 Tessalonicenzen 1:1-10. 1 Paulus, Silvanus en Timotheüs aan de
gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heere
Jezus Christus is: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van
de Heere Jezus Christus.
2 Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in
onze gebeden, 3 en zonder ophouden denken aan het werk van uw
geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop
op onze Heere Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en
Vader.
4 Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God.
5 Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen,
maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid.
U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u.
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6 Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u
het Woord aannam temidden van veel verdrukking, met blijdschap
van de Heilige Geest, 7 zodat u voorbeelden geworden bent voor alle
gelovigen in Macedonië en in Achaje. 8 Want van u uit heeft het
Woord van de Heere luid geklonken; niet alleen in Macedonië en
Achaje, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich
verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. 9 Want
zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben
en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en
waarachtige God te dienen, 10 en Zijn Zoon uit de hemelen te
verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus,
Die ons verlost van de komende toorn.
1 Tessalonicenzen 2:1-20. zie Bijbel
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