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Het christelijke leven …
… gaat niet om U; het gaat om de Heer Jezus Christus! (Fil.1:20-21; Jer.9:23-24).
… gaat niet om Uw roem en luister; het gaat om Gods roem en luister! (1 Kor.1:31, 10:31).
… gaat niet om Uw verdiensten en middelen; het gaat om Gods genade en voorzieningen!
(Joh. 1:16; Rom. 5:1-2; 1 Kor.15:10).
… gaat niet om Uw wijsheid; het gaat om Gods Woord! (Jes. 55:8-11; Ps.1:1-3).
… gaat niet om Uw wil; het gaat om Gods wil! (Matt.26:39; Rom. 12:1-2).
… wordt niet geleefd door Uw kracht; het wordt geleefd door de kracht van de Heilige Geest!
(Rom. 7 & 8; Zach.4:6; Ef. 5:18).
… wordt niet geleefd volgens Uw voorwaarden; het wordt geleefd volgens Gods voorwaarden!
(Rom. 6:11-13; 12:1-2).
… gaat niet om Dienst eerst; het gaat om Geestelijkheid eerst! (Joh. 15:1-5).
… gaat niet om het behagen van Uzelf; het gaat om het behagen van God! (2 Kor.5:8-10).
… gaat niet om een wandel door Zien of Voelen; het gaat om wandel door Geloof in de Genoegzaamheid van Jezus Christus! (Kol.2:6; 2 Kor. 5:7; Heb.11:6; Gal.2:20; Jer.17:5-8).
… gaat niet om het toedekken van zonden; het gaat om het belijden van zonden! (1 Kor.11:28-32;
1 Joh. 1:5-10; Spr.28:13).
… De sleutel tot het Horizontale is het Verticale! (Ps.127:1; Gal. 3:1-5; Joh. 15:1-5; Ef.5:18-6:9).
… Het Lijden is in Dit leven; de Heerlijkheid in het Volgende! (Rom.8:18-25; 2 Kor. 4:16-18).
… Los van een juiste relatie met de Heer is de mens Miserabel en het leven is Zinloos! (Prediker).
… Wij moeten onze ogen gericht houden op de Heer en Zijn Getrouwheid; niet op Mensen en hun
Gebreken! (Heb. 12:1-2; 2 Tim. 2:13; 1 Thess. 5:24; Klaagl. 3:22-24).
… Uw grootste problemen zijn Uzelf, uw Onafhankelijkheidszin en uw Ongeloof; het zijn niet uw
Omstandigheden of de Anderen! (Rom. 7:14-18; Jak. 1:2-4; 1 Pet. 1:6-7).
… Ontgoocheld zijn in Uzelf is Geloofd te hebben in Uzelf! (2 Kor. 3:5-6)
… De weg naar Boven gaat naar Beneden, want Hij moet Meer worden en U moet Minder worden!
(2 Kor. 4:8-11; Joh. 3:30)
… God weerstaat de Hoogmoedigen, maar geeft genade aan de Nederigen! (Jak. 4:6; 1 Pet. 5:5).
… Gods genade is genoeg voor u, want wanneer u Zwak bent (in uzelf) kan u Sterk zijn (in Hem)!
(2 Kor. 12:7-10).
… Het is beter een aanhankelijke Maria te zijn dan een bezige, vruchteloze Martha!
(Luk. 10:38-42).
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