PR. Hoe bouw je sterker geloof (3)
Openen van de dienst:
“zo blijven dan geloof hoop en liefde, maar de meeste van deze is de
liefde”
“heb ik u niet gezegd dat u, indien u gelooft, de heerlijkheid van God zult
zien?”

Dit woord bouwt verder op vorige week, de schipbreuk, en Paulus’ geloof.
Geef een kort overzicht;
Het 1e schip heette Adramyttium - ik zal verblijven in de dood.
(de plannen van de duivel zijn bekend)
Knidus - geïrriteerd, woedend
Ze gaan naar Fenix - Palmboom,
Liggen op eiland kreta - vleselijk
Zuidenwind, lekker, comfortabel.
Paulus heeft een woord van waarschuwing.
Niemand luistert.
(Christenen zijn geen slachtoffers van deze wereld, de beslissingen van
deze wereld en van de duivel. We stoppen om in die slachtofferrol te
stappen.
“(HSV) 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.”
Een storm steekt op: Euroclydon - Wervelwind ‘Oostenwind’ ‘zuidoostenwind’
Schip wordt onbestuurbaar.
Deze wereld is onbestuurbaar zonder God!
Temidden daarvan zijn wij als Paulus
Clauda - Lam
Syrtis - zandbank, die drijfzand heet

Met eigen handen wordt alle scheepstuig overboord gegooid, al na drie
dagen.
Vers 20
“Acts 27:20 (HSV) 20 En doordat er gedurende vele dagen geen zon en
geen sterren verschenen, en geen kleine storm ons teisterde, werd ons
verder alle hoop op redding ontnomen.”
27:25 Heb goede moed mannen, want ik geloof God, dat het zo zal
zijn als het MIJ GEZEGD IS.
Het lijkt zo te zijn dat ‘ons’ verwijst naar inclusief Paulus…
Laten we eens kijken naar waar HOOP verwijst.

/ -> Eeuwige Hoop die niet kan vergaan Hebr . 6
zelf is die HOOP
/
/
(________/ ⸻⸻⸻⸻⸺> Hoop voor hier

JEZUS

Voor de hoop hier heb je beloftes nodig, woorden,

Hebrews 6:18-20 (HSV) EEUWIGE HOOP
“18 opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is
dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem
de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te
houden.
19 Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en
onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het
voorhangsel.
20 Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar
de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in
eeuwigheid.”

De vijand van je geloof is je ziel, emoties.
De vijand van je geloof is je ziel, zijn je emoties.
Het anker is onwrikbaar, maar er is een activiteit voor ons:
VASTHOUDEN

1 Peter 1:3-7 (HSV) TESTEN VAN JE GELOOF en het DOEL!!!
3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons,
overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden
tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de
doden,
4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de
hemelen bewaard wordt voor u.
5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de
zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
6 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het
nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen,
7 opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die
van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te
zijn tot (JOUW - Amplified, TPT, e.a.) lof en eer en heerlijkheid, bij de
openbaring van Jezus Christus.
– David sterkte zich in de Heer
– Als jij merkt dat je ziel gesterkt moet worden:

dan moet je oog gericht worden op de eeuwige hoop, JEZUS zelf.
Daar ligt onze vastigheid, vastigheid voor de ziel.
HOE?
- Danken, bidden JaC.
- PSALMEN lezen op zoek naar schatten voor jou
- Jezus intimiteit

Vijand van je ziel en je geloof is de wereld — wereldgezindheid
Het schip: alles wat maar weggegooid kon worden werd in zee gegooid,
alle ballast.
Scheepstuig, uiteindelijk de reddingssloep, lading, alles.
Er staat dat ze dreven door de Adriatische zee: Adriatisch betekent:
‘zonder hout’
Hout verwijst in bv het Oude Testament naar ‘de mens’, tenzij het hout
levend is, bv ‘de wijnstok’ of ‘de tak’ Jezus, Hout, meestal dood hout,
verwerkt of gezaagd, representeert corrupt materiaal, de menselijke
natuur. De ark was bekleed met goud, heerlijkheid, om het acceptabel te
maken voor God.
De redding komt niet van de mens, alle opties zijn dood. Wij moeten ons
simpel bekeren en buigen en overgeven, aan de God bij wie alles mogelijk
is.
James 4:1-8 (HSV)

1 Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden (Kerk ven Jezus
Christus)?
Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw
lichaam strijd voeren?
2 U verlangt naar iets en krijgt het niet.
U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet
krijgen.
U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt.
3 U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel
het in uw hartstochten door te brengen (zoals hierboven staat, uit
nijd, jaloezie, onzekerheid, gebrek aan identiteit en daarom iemand
anders willen zijn etc.).
4 Overspelige (in de zin van werelds zijn) mannen en vrouwen,
weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God
is?
Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God
aangemerkt.
Keer je af van de werken vd wereld.
Keer je toe naar de mensen in de wereld.
6 Hij echter geeft des te meer genade.
Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen (doet
deze dingen en erkent en belijdt het niet),
maar aan de nederigen (erkent, belijd, kent zijn plaats t.o.v. God, en
roept God aan om hulp) geeft Hij genade.
7 Onderwerp u dan aan God.
Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.
8 Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.
Jozua 3:5
“Heilig u, want morgen zal de Here wonderen doen in uw midden”

GELOOF, HOOP, LIEFDE
Eeuwige Hoop
Hoop voor deze wereld.
Het Schip wordt gered. Grote oogst komt binnen.
Jij bent nodig.
Sterk je ziel door je te bewaren van de wereld en je ogen op Jezus te
houden.

