Onze opdracht

Yeshua’s opdracht voor ons?
• 2 Pet 3:7 Maar de hemel en de aarde van nu zijn door hetzelfde woord
•

opgespaard voor het vuur en bewaard voor de dag van het oordeel en de
ondergang van de goddelozen.
9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid
beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan,
maar dat allen tot bekering komen.

•
•

Wat is onze opdracht?

•
•
•

Hoe gemakkelijk is het voor ons om deze opdracht uit te voeren?

Mat 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de
Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden
heb, in acht te nemen.
Fil 4:13 Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.
Mat 28:20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.

Wat is jouw boodschap/evangelie?
•
•
•
•
•
•

Er zit een God-vormige leegte in je hart dat alleen Hij kan vullen.

•
•

Wat “verstaan” de toehoorders?

Als je God gaat volgen dan wordt je gezegend.
Alles is beter met God erbij.
Je ontvangt een overvloedig en eeuwig leven.
Met Yeshua heb je een blij leven.
God heeft een geweldig plan voor je leven.

ALLES zal beter worden >> Yeshua is mijn persoonlijke wensvervuller…..

Het voorbeeld van Jacob
•

Gen 28:14-15 Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult
zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en
uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

•

En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en
Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan
heb wat Ik tot u gesproken heb!

•

20 Jakob legde een gelofte af en zei: Als God (Het woord van God) met mij zal
zijn en mij zal beschermen op deze weg, waar ik op ga, en mij brood zal geven
om te eten en kleren om aan te trekken,

Het voorbeeld van Jacob
•
•
•
•

•

Gen 31:39 Verscheurde dieren heb ik niet naar u toe gebracht, ik moest ze zelf
vergoeden. Ook hebt u van mij vergoeding geëist van wat overdag gestolen
was en wat 's nachts gestolen was.
Het is zo met mij geweest: overdag werd ik gekweld door de hitte, 's nachts
door de kou, zodat de slaap van mijn ogen week.
Twintig jaar ben ik nu bij u in huis geweest: veertien jaar heb ik u gediend voor uw
beide dochters en zes jaar voor uw kleinvee, en u hebt mijn loon tien keer
veranderd.
Als de God van mijn vader, de God van Abraham en de Gevreesde van Izak niet
met mij geweest was, zou u mij nu met lege handen weggestuurd hebben. God
heeft mijn ellende en de inspanning van mijn handen gezien en heeft u
gisternacht bestraft.
Jacob had vele tegenslagen te verwerken, en zag daar de hand van God in……

Wat onderwijst Gods (hele) Woord?
•

Joh 15:20 Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer
dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen…

•

Joh 16:2 …de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen.
33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de
wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld
overwonnen.

•
•

Hand 9:16 Want Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor Mijn Naam.

•

Rom 5:3 En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij
weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt,
4 en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop

Hand 14:22 …spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door
veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.

Wat onderwijst Gods (hele) Woord?

•

2 Cor 1:8 Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze
verdrukking, die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te
verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons
leven wanhoopten.

•

2 Tes 1:4 zodat wij zelf over u roemen in de gemeenten van God vanwege uw
volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u
verdraagt: een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het Koninkrijk van God
waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt.

•

2 Tim 3:12 En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen
vervolgd worden.

•

Jac 1:2 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei
verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof
volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen
doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.
2

Wat onderwijst Gods (hele) Woord?
•

2 Cor 11:23-28 Zijn zíj dienaars van Christus? – ik spreek als een waanzinnige –
ik sta boven hen; in ingespannen arbeid veel vaker, in slagen bovenmate, in
gevangenissen veel vaker, dikwijls in doodsgevaar.
Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig min één zweepslagen ontvangen.
Driemaal ben ik met de roede gegeseld, eenmaal ben ik gestenigd, driemaal
heb ik schipbreuk geleden, een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht.

•

Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van
de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de
stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders,
in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst,
vaak in vasten, in koude en naaktheid.

•

Afgezien van wat van buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle
gemeenten.

•
•
•
•

•
•
•

Yeshua’s oﬀer noodzakelijk?
Waarom is het oﬀer van Yeshua voor iedereen een noodzaak?
1 Kon 8:46 Wanneer zij tegen U hebben gezondigd – er is immers geen mens die
niet zondigt – en U toornig op hen bent, en hen overlevert aan de vijand…
Joh 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon
ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.
Rom 1:18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle
goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in
ongerechtigheid onderdrukken,
Rom 2:5 Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart
hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring
van het rechtvaardig oordeel van God,
6 Die ieder vergelden zal naar zijn werken,
Rom 3:23 Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God

Op de dag des oordeels heb je gerechtigheid nodig niet: geluk, geld, blijdschap…

Yeshua’s oﬀer noodzakelijk?
•
•

Col 3:6 Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen.
Opb 6:17 En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons
voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam.

•

Opb 11:18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en
daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het
loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen
die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de
aarde vernietigden.
Opb 19:15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de
heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt
de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.

•
•

Micha 5:14 Ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen aan de heidenvolken
die niet willen luisteren.

Yeshua’s oﬀer noodzakelijk?

•

Waarom is het oﬀer van Yeshua voor iedereen een noodzaak?

•
•

A Rom 3:23 Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God
B Rom 6:23 Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God
is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.
C Rom 2:8 Hun echter die…ongehoorzaam zijn aan de waarheid, maar
gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden.

•
•
•
•
•

Wat zeggen wij als we met iemand over God spreken?

Weten mensen dat ze zondaars zijn?
2 Pet 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid
beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan,
maar dat allen tot bekering komen.
Op de dag des oordeels heb je gerechtigheid nodig niet: geluk, geld, blijdschap…

•

•
•
•
•
•

Gods opdracht voor ons?
2 Kon 17:13 Toen de HEERE Israël en Juda door de dienst van alle profeten, van
alle zieners, gewaarschuwd had: Bekeer u van uw slechte wegen en neem
Mijn geboden en Mijn verordeningen in acht, overeenkomstig heel de wet
die Ik uw vaderen geboden heb, en die Ik tot u gezonden heb door de dienst
van Mijn dienaren, de profeten
Mat 3:2 Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
Mat 4:17 Van toen af begon Yeshua te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
Han 3:19 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden
en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere,
Jac 5:20 weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren,
een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken.
Opb 3:19 Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en
bekeer u.

Way of the Master

•

Jac 4:6 Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar
aan de nederigen geeft Hij genade. (1 Pet 5:5)

•
•
•

Mar 10:17 …Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven
18…Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén namelijk God.
19 U kent de geboden: U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult niet
stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; u zult niemand benadelen; eer uw
vader en uw moeder.
20 Maar hij antwoordde Hem: Meester, al deze dingen heb ik in acht genomen
van mijn jeugd af.
21 Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tegen hem: Eén ding ontbreekt
u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen (1e gebod) en u zult
een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij.
22 Hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij bezat veel.

•
•
•

Way of the Master
•

Jac 4:6 Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar
aan de nederigen geeft Hij genade.

•

Luk 18:9 En Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd
waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachtten, deze gelijkenis:
10-12 Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een
Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf:
O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers,
onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week.
Ik geef tienden van alles wat ik bezit.
13 de tollenaar bleef op een afstand en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel
opheﬀen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig.
14 Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling
tot die andere.
Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf
vernedert, zal verhoogd worden.

•

•
•

Way of the Master

•
•

Genade aan de nederige, en de Wet (zondebesef) voor de trotse….

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ben je een goed persoon?
Ja…laten we dat dan eens met een paar vragen op de proef stellen.

Wat denk jij dat er gebeurt als we dood gaan?
Ben je bang om dood te gaan?

Heb je ooit gelogen? >> hoe noem je iemand die liegt?
Heb je ooit iets gestolen? >> hoe noem je iemand die steelt?
Heb je Gods naam ooit ijdel gebruikt? >> dat is godslastering een serieuze zonde
Heb je ooit met lust gekeken? >> dat is overspel in je hart
Als God je oordeelt aan de hand van Zijn 10 geboden: schuldig of onschuldig?
Hemel of hel?
Baart je dat zorgen?

•
•
•
•
•

Omhoog omhoog omhoog tsunami tsunami water water water
Kom tante, hier heen tante!!
Tsunami, ga niet naar beneden!!
Waarom zijn jullie zo stom, arghhh…
Tante tante tante tsunami….God tsunami God tsunami enz.

