Hoe te wandelen met God?
God wil ons leren HOE te wandelen met Hem
“Voorts dan, broeders, vragen wij en vermanen wij u in de Here Jezus, dat
gij, zoals gij van ons vernomen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode
behagen, zoals gij ook inderdaad wandelt, dat nog meer doet.” 1Thess. 4:1
“Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij
gewandeld heeft.” 1Joh. 2:6
•

In een intieme relatie wandelen, Jezus deed en zei alleen wat de Hij de Vader
zag doen. Breng je Hem alleen je noden of mag Hij ook spreken?
“God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap (koinonia)
met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.” 1Cor. 1:9

•

In geloof wandelen, ziende op de Onzichtbare God en Zijn beloften.
“want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen” 2Cor. 5:7

•

In nieuwheid van het leven wandelen
“Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk
Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook
wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.” Rom. 6:4

•

Door de Geest wandelen
“Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van
het vlees.” Gal. 5:16

•

In de waarheid wandelen of in de leugen?
“Het heeft mij zeer verblijd, dat ik onder uw kinderen gevonden heb, die in
de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod van de Vader hebben
ontvangen.” 2Joh. 1:4

•

In goede werken wandelen
“Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede
werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden
wandelen.” Ef. 2:10

•

Waardig wandelen

“Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der
roeping, waarmede gij geroepen zijt,” Ef. 4:1
• In Zijn liefde wandelen
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“en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor
ons heeft overgegeven” Ef. 5:2
Als je zo wandelt met God krijg je een heldere blik op Gods gangen door deze wereld.
Je krijgt ook een taak, een roeping. We zijn geroepen vanuit de duisternis tot zijn licht
en God heeft ons gaven gegeven van de Geest van God. God heeft de mate daarvan
bepaald. Hij kent je als geen ander. De gaven die God je gegeven heeft zijn bedoeld
om tot zegen te zijn voor de ander. God wil dat wij zijn zegen verspreiden.
Wandelen in Genade en waarheid
“Zoals u Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem,
geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het
geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.” Col. 2:6-7
De genade boodschap is “hot” in de kerk, toch zien we heel vaak dat het een
verstandelijk concept is en de christen niet weet uit deze genade te leven. Of het wordt
een nieuwe wet of het leidt tot een slap christen leven; we zijn toch al vergeven, alles
is genade. De prestatie en verdienste valkuil zit zo in ons DNA. Voor wat hoort wat,
doe ik het goed, doe ik het niet goed.
Hoe heeft u Hem aanvaard? Door geloof, uit genade zijn wij gered.
“Want door genade bent U behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf:
het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.” Ef. 2:8-9
“Paulus en Barnabas, die dan ook tot hen spraken en bij hen aandrongen
om te blijven bij de genade Gods.” Hand. 13:43
“terwijl u erop toeziet dat niet aan iemand de genade van God ontbreekt;”
Hebr. 12:15
Hoe wil God dat wij wandelen? Niet alleen “met” Hem wandelen, zoals Henoch deed,
maar in Hem wandelen, in relatie en eenheid met Hem, door geloof levend VANUIT
Zijn goedheid, liefde en genade.
“want mijn volk heeft twee boze daden bedreven: Mij, de bron van levend
water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken
bakken, die geen water houden.” Jer. 2:13
We meten ons christen zijn naar ons gedrag, hoeveel liefde heb ik voor God, hoeveel
doe ik voor God?. De wet heeft ons tot bron, Genade heeft Jezus tot Bron.
•
•
•
•
•
•
•

Hoe kan ik liefhebben, als ik mijzelf niet geliefd weet?
Hoe kan ik waardig leven, als ik mezelf onwaardig vindt?
Hoe kan ik rechtvaardig leven, als ik mijzelf als onrechtvaardig zie?
Hoe kan ik heilig leven als ik mijzelf als onheilig zie?
Hoe kan ik een ander als kostbaar zien, als ik mij zelf niet als kostbaar zie?
Hoe kan ik een ander niet veroordelen als ik mijzelf veroordeel?
Hoe kan ik vrijkomen van leugen, als ik de waarheid niet ken?
2

“Verblijd u in de Here” en “wie roemt roeme in de Here.”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niet uit mijn liefde voor Jezus maar Zijn liefde voor mij.
Niet uit mijn trouw aan Jezus, maar Zijn trouw aan mij.
Niet uit mijn werk en prestatie voor Hem, maar Zijn prestatie voor mij.
Niet uit mijn beloften aan Hem, maar Zijn belofte aan mij.
Niet mijn leven voor Hem, maar Zijn leven in mij.
Niet aan mijn toewijding aan Hem, maar Zijn toewijding aan Hem.
Niet mijn vast houden aan Hem, maar Hij houdt mij vast.
Niet mijn dienen van Jezus, maar Zijn dienst aan mij.
Niet proberen Zijn liefde te winnen, maar Zijn liefde, die mij overwint.
Niet trachten mijn gerechtigheid te doen gelden, maar me onderwerpen aan Zijn
gerechtigheid.
Niet de kracht van mijn gebed, maar de kracht van Zijn gebed.
Niet de kracht van mijn geloof, maar de kracht van Zijn voorbede voor mij.

Omdat we niet leren leven vanuit Christus, daarom blijft ons hart leeg en ontmoedigt
en zal zonde blijven regeren.
Hoe wandelen uit genade?
1. Genade is niet een “iets” maar een persoon. Wandelen in relatie met het persoon,
die genade is.
“Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen,” Tit.
2:11
Wandelen in Hem, is je wortels uitslaan in Hem. Een wortel dient om voedingsstoffen
uit de grond te halen. Haal je voeding uit je relatie met Hem, Zijn liefde, Zijn leven, Zijn
natuur, Zijn woord stroomt door je heen. Zijn heiligheid maakt mij heilig, Zijn reinheid
maakt mij rein, Zijn liefde maakt dat ik liefheb, Zijn vergeving maakt mij vergevend!
2. Wandelen uit genade, is een leven in totale afhankelijkheid in Hem. Aan genade is
GEEN eer te behalen; wie roemt, roeme in de Here.
“Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan
uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie
niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in
mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets
doen.” Joh. 15:4-5 NBV
“Maar wie roemt, roeme in de Here;” 2Cor. 10:17
3. Wandelen uit genade, is door een nederig hart, wat zich onderwerpt aan God en
aan Zijn woord. Zijn gedachten over jou zijn waarheid.
“Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de
hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Vernedert u dan onder
de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.” 1Petr. 5:5-6
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Wij zijn, zoals Hij ons noemt en ziet:
“Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods
genoemd worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat
zij Hem niet kent.” 1Joh. 3:1
Nederigheid is erkennen dat je het zelf niet kunt en een ander je laten helpen.
Nederigheid is de bekwaamheid te ontvangen wat je niet verdient.
Geloof is het rekenen op de bekwaamheid de hulp van de Heer Jezus.
4. Wandelen uit genade, is een wandel uit geloof. Het geloof staat voor jou
rechtvaardiging door geloof. Wandelen in je gerechtigheid in Christus.
“Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade,
die ons fundament is.” Rom. 5:2 NBV
5. Wandelen uit genade, is wandelen in de Geest en door Hem geleid worden. We
zijn wedergeboren door de Geest, we wandelen in de kracht van de Geest.
“Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het
vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de
Geest tegen het vlees (want deze staan tegenover elkander) zodat gij niet doet
wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij
niet onder de wet.” Gal. 5:16-18
“Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te
brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk,” 2Cor. 3:5
“Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen.” Rom. 4:21
“de Here is bij machte hem vast te doen staan.” Rom. 14:4
“Hem nu, die bij machte is u te versterken” Rom. 16:25
“Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig
veel meer te doen dan wij bidden of beseffen,” Ef. 3:20
6. Wandelen uit genade, is wandelen in volkomen overgave en de controle overgeven
aan Hem, die Heer der Heren is en alles onder controle heeft.
“Alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd,
uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan
Christus.” 2Cor. 11:3
7.

Wandelen uit genade, is leven door geloof in Zijn belofte,
“aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd
versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer, in de volle zekerheid, dat Hij bij
machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen. Daarom ook werd
het hem gerekend tot gerechtigheid.” Rom. 4:20-22
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“Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook
door Hem het: Amen, tot eer van God door ons.” 2Cor. 1:20
“Alles toch wat tot leven en godvrucht kan strekken, heeft zijn goddelijke
macht ons geschonken door de kennis van Hem, die ons riep door zijn
glorie en kracht. Hierdoor ook heeft Hij ons de meest kostelijke en
heerlijke beloften gedaan: dat u door deze deelachtig zoudt worden aan
Gods natuur.” 2Petr. 1:3-4 CANIS
Wandelen in de waarheid.
“Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de
waarheid wandelen.” 3Joh. 1:4
Wat betekend dat: wandelen in de waarheid, je gedragen naar of leven in de Waarheid.
Hoe doe je dat? Wat is die waarheid?
De meeste mensen leven met leugen en eigen waarheid, je bent en wordt wat je
gelooft! Geloven we “onze” gedachten en gevoelens of die van God?
Elke gebondenheid en frustratie heeft als fundament een leugen die je gelooft.
Ik kan niets, ik ben niets. Men moet mij niet. Ik ben afgewezen. Ik zal nooit succes
hebben, ik heb 2 linker handen.
Deze leugens binden je, als je niet breekt met leugens in gedachten en emoties, zal je
gebonden blijven en wat je gelooft wordt je.
De Bijbels roept ons op de Waarheid te geloven, deze maakt je vrij.
We moeten niet alles geloven ook al lijkt het christelijk. We moeten Hem, de Waarheid
geloven. Zoveel christenen blijven gebonden omdat ze religieuze waarheden geloven,
die een leugen zijn. Ze luisteren naar de aanklager, naar verkeerde leringen.
Ik ben altijd zondaar. Ik ben niet waardig voor het avondmaal. God heeft mij niet
uitgekozen etc, etc. Hoe hoor je, hoe zie je, niet wat hoor je en wat hoor je. Hoe kijk
je naar jezelf, naar God, naar je naaste??
“Ziet dan toe, hoe gij hoort.” Luc. 8:18
“En Hij ging tegenover de offerkist zitten en zag met aandacht, hoe de
schare kopergeld wierp in de offerkist. En vele rijken wierpen er veel in.
En er kwam een arme weduwe, die er twee koperstukjes in wierp, dat is
een duit.” Marc. 12:41-42
We mogen leren te kijken door Zijn ogen, de bril van genade, Zijn volbrachte werk.
Als je een broeder ziet zondigen en je kijkt door de bril van de wet dan zal je broer
veroordelen. Als je kijkt door de bril van genade zal je hem helpen.
“Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft
begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op
het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt
verleid.” Gal. 6:1 NBV
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Daarom moeten we leren leugen af te leggen en in de waarheid te wandelen.
Wat moeten we dan geloven? Jezus is DE WAARHEID; Zijn persoon, Zijn werk, Zijn
woord en Zijn Geest.
Jezus zei vaak: Voorwaar, voorwaar IK zeg u. In wezen zegt Hij houdt wat IK zeg voorWAAR, dit is de absolute waarheid; geloof hierin, hecht je eraan!
“Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.” Joh. 17:17
“Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb;” Joh. 15:3
Spreekt waarheid onder elkander!! Is dat eerlijk zeggen wat je vindt? Wat een
vervelend persoon ben jij! Of de waarheid in Christus zeggen; je bent kostbaar.
We moeten voor-WAAR houden;
• Wat Jezus zegt.
• Wie Jezus is.
• Wat Jezus deed.
• Wat Jezus heeft volbracht.
• Wie wij zijn in Jezus.
• Wat wij kunnen doen door Hem.
“Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent
geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus
Christus en door de Geest van onze God.” 1Cor. 6:11 NBV
Onze waarheid is niet geloof EN ervaring ALLEEN geloof is de zekerheid.
“Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs
der dingen, die men niet ziet.” Hebr. 11:1
Dit pure geloof, pure vertrouwen is Hem welgevallig. Ook al zien we niet, ervaren we
niet, dat we Hem toch vertrouwen.
“Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij
die niet gezien hebben en toch geloven.” Joh. 20:29
“daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het
zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.” 2Cor. 4:18
Als Jezus zegt: Ik ben de goede Herder, komt de leugen en zegt; ALS Hij de Herder is
waarom zorgt Hij dan niet voor je?
Als Jezus zegt Ik ben het licht der wereld, als je Mij volgt zal je nooit in de duisternis
wandelen, WAAROM zit ik dan in de duisternis.
Als Hij leven en overvloed geeft, waarom heb ik gebrek en zie ik het niet.
Je wordt wat je gelooft!!
Kijk eens naar het leven van Gideon, naar het verschil HOE hij zichzelf zag en hoe
God hem zag en noemde.
Lezen: Richt. 6:13-15 BOEK
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De waarheid volgens Gideon:
• Och, heer, als het waar is dat de HERE met ons is
• waarom is dit alles ons dan overkomen?
• Waar zijn dan al de wonderen waarvan onze voorouders ons hebben
verteld, Nu heeft de HERE ons verstoten, zodat de Midianieten ons
voortdurend beroven."
• Och, Here, wie ben ik dat ik Israël zou kunnen verlossen?
• Mijn familie is de armste van de hele stam Manasse
• Ik ben de jongste uit ons gezin."
De waarheid volgens God.
• De HERE is met je, jij dappere held.” Richt. 6:12
• Ga heen in deze uw kracht en verlos Israel uit de greep van Midjan.
• Ik zend u immers?
• Ik ben met u, daarom zult gij Midjan verslaan als was het een man. Richt
6:14-16
De waarheid volgens Jeremia en de Here
“Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij
voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor
de volkeren heb Ik u gesteld.
Doch ik zeide: Ach, Here HERE, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong.
De HERE echter zeide tot mij: Zeg niet, ik ben jong, want tot een ieder, tot
wie Ik u zend, zult gij gaan, en alles wat Ik u gebied, zult gij spreken. Vrees
niet voor hen, want Ik ben met u om u te bevrijden, luidt het woord des
HEREN. Toen strekte de HERE zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en
de HERE zeide tot mij: Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond;” Jer. 1:5-9
Wat acht jij als WAAR? Zijn woord of je gevoel, jouw waarheid, frustaties en
omstandigheden? Gods woord zegt: je zal niet boven vermogen verzocht worden, ons
gevoel en omstandigheden zeggen: boven vermogen ben ik verzocht. TOCH als je
erdoor heen bent zie je: God had gelijk!
“Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is
getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt,
want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij
ertegen bestand zijt.” 1Cor. 10:13
“Want wij willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking, die
ons in Asia overkomen is: bovenmate en boven vermogen hebben wij een
zware last te dragen gehad, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten; ja,
voor eigen besef achtten wij ons als ter dood verwezen, opdat wij niet op
onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God, die de doden opwekt. En
Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen:
op Hem hebben wij onze hoop gevestigd, dat Hij ons ook verder verlossen
zal,” 2Cor. 1:8-10
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“Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen
in de waarheid wandelen.” 3Joh. 1:4
We kunnen alleen groeien in het geloof, in die mate waarin we de leugens
erkennen waarin we geloven en deze afleggen en herroepen.

We worden wat we geloven en belijden wat God over ons
spreekt.!
Wandel in Gods waarheid!

Mijn identiteit in Christus
Ik ben Gods kind (1 Johannes 3:1)
Ik ben een vriend van Jezus (Johannes 15:15)
Ik ben gerechtvaardigd uit het geloof (Romeinen 5:1)
Ik ben vrijgemaakt van de wet der zonde (Romeinen 8:2)
Ik ben gekocht en betaald (1 Korintiërs 6:20)
Ik ben een lid van Christus’ lichaam (1 Korintiërs 12:27)
Ik ben een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17)
Ik ben een heilige (Efeziërs 1:1)
Ik ben geschapen om goede werken te doen (Efeziërs 2:10)
Ik heb toegang tot de Vader (Efeziërs 2:18)
Ik ben burger van een rijk in de hemelen (Filippenzen 3:20)
Ik vermag alle dingen in Hem (Filippenzen 4:13)
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