Wat is God’s verlangen?

1 Timotheüs 2

Paulus

1. ”Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en
dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen,
2. voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven
zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.
3. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker,
4. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.
5. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens
Christus Jezus.
6. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door
God bestemde tijd.”

1 Thessalonicenzen 4

Paulus

1. “Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op, dat u,
zoals u van ons ontvangen hebt hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog
meer overvloedig wordt.
2. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heere Jezus.
3. Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht,
4. en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid,
5. en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen.
6. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze,
want de Heere is een Wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en
bezworen hebben.”
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VAK 58
“De gans is in slaap gevallen: opnieuw beginnen”

24. Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en
ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig
man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft;

Mattheüs 7

25. en de slagregen viel neer en de waterstromen
kwamen en de winden waaiden en stortten zich op
dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de
rots gefundeerd.
26. En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze
niet doet, zal met een dwaze man vergeleken
worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft;
27. en de slagregen viel neer en de waterstromen
kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat
huis, en het stortte in en zijn val was groot.

Storms will come,
no matter what
Jesus silences the storm,
no matter what

Mattheüs 6
25. Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken
zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer
dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?
26. Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in
schuren; uw hemelse Vader voedt ze
evenwel; gaat u ze niet ver te boven?
27. Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?
28. En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien;
ze werken niet en spinnen niet;
29. en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.
30. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen
wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?
31. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij
drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?
32. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al
deze dingen nodig hebt.
33. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze

dingen zullen u erbij gegeven worden.
34. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor
zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
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