41. Christelijke gemeenschap
Dag 1

Stille tijd

Romeinen 15:1-7.
Christelijke houding: aanvaard elkaar

Dag 5

1 Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet
sterk zijn te dragen, en niet onszelf te behagen. 2 Laat daarom ieder
van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw. 3 Want ook
Christus heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: Al
de smaad van hen die U smaden, is op Mij gevallen. 4 Want alles wat
eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven,
opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften
de hoop zouden behouden. 5 En de God van de volharding en van de
vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in
overeenstemming met Christus Jezus, 6 opdat u eensgezind, met één
mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt.
7 Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot
heerlijkheid van God.

Dag 2

8 Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een
menigte van zonden bedekken. 9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder
morren. 10 Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij
die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade
van God. 11 Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van
God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die
God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus
Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle
eeuwigheid. Amen.

Dag 6BS Galaten 6:1-10.
Christelijk handelen: draag elkaars lasten
1 Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt,
moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een
geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook
u niet in verzoeking komt. 2 Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet
van Christus. 3 Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is,
bedriegt hij zichzelf. 4 Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven; dan
zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben, en niet voor de
ander. 5 Want ieder zal zijn eigen pak dragen. 6 En laat hij die
onderwezen wordt in het Woord in alle goede dingen delen met hem
die onderwijs geeft. 7 Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten,
want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. 8 Want wie in zijn eigen
vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait,
zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten. 9 En laten wij niet moe
worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het
niet opgeven. 10 Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben,
goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

1 Petrus 5:5-6.
Christelijke houding: wees nederig tegenover
elkaar

5 Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen
elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert
Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.
6 Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op
Zijn tijd verhoogt.

Dag 3

Hebreeën 3:12-19.
Christelijk spreken: wijs elkaar terecht (bemoedig)
met het oog op verharding

12 Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven
hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de
levende God; 13 maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een
heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de
verleiding van de zonde. 14 Want wij hebben deel aan Christus
gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het
geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden, 15 terwijl er wordt
gezegd: Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals
in de verbittering. 16 Want hoewel sommigen die stem gehoord
hadden, hebben zij Hem verbitterd, maar niet allen die onder leiding
van Mozes uit Egypte waren getrokken. 17 Op wie is Hij dan veertig
jaar lang vertoornd geweest? Was het niet op hen die gezondigd
hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn? 18 En aan
wie heeft Hij gezworen dat zij Zijn rust niet zouden binnengaan, dan
aan hen die ongehoorzaam geweest waren? 19 Zo zien wij dat zij niet
konden ingaan vanwege hun ongeloof.

Dag 4

1 Petrus 4:8-11.
Christelijk handelen: help elkaar met je
geestesgaven

Dag 7

Efeziërs 5:15-21.
Christelijk houding: wees elkaar onderdanig

15 Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als
wijzen, 16 en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad
zijn. 17 Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van
de Heere is. 18 En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid
is, maar word vervuld met de Geest, 19 en spreek onder elkaar met
psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en
loof Hem in uw hart, 20 en dank altijd voor alle dingen God en de
Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. 21 Wees elkaar
onderdanig in de vreze Gods.

Jakobus 4:11-12.
Christelijk spreken: spreek geen kwaad van elkaar

11 Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder
kwaadspreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet
en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader
van de wet, maar een rechter. 12 Er is één Wetgever, namelijk Hij Die
kan zalig maken én te gronde richten. Maar wie bent u, die over de
ander oordeelt?
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Dag 8

1 Tessalonicenzen 5:1-11.
Christelijk spreken: bemoedig elkaar omdat we
samen met hem zullen leven

Dag 9

1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor
u niet nodig dat men u schrijft. 2 Want u weet zelf heel goed dat de
dag van de Heere komt als een dief in de nacht. 3 Want wanneer zij
zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht
verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en
zij zullen het beslist niet ontvluchten. 4 Maar u, broeders, bent niet in
duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. 5 U bent allen
kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de
nacht en ook niet van de duisternis. 6 Laten wij dan niet, evenals de
anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. 7 Want zij
die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts
dronken. 8 Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed
met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de
zaligheid als helm. 9 Want God heeft ons niet bestemd tot toorn,
maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus
Christus, 10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken,
hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. 11 Bemoedig elkaar
daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.

Johannes 13:3-17.
Christelijk handelen: dien elkaar door te doen wat
niemand anders wil of kan doen

3 stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen
gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heenging,
4 op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en
deed die om Zijn middel. 5 Daarna goot Hij water in de waskom en
begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de
linnen doek die Hij om Zijn middel had. 6 Zo kwam Hij bij Simon
Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen?
7 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet,
maar u zult het later inzien. 8 Petrus zei tegen Hem: U zult mijn
voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u
niet was, hebt u geen deel met Mij. 9 Simon Petrus zei tegen Hem:
Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.
10 Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn
voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein,
maar niet allen. 11 Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei
Hij: U bent niet allen rein. 12 Toen Hij dan hun voeten gewassen had
en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei
tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb? 13 U noemt Mij
Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het. 14 Als Ik
dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u
elkaars voeten wassen. 15 Want Ik heb u een voorbeeld gegeven,
opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan. 16 Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u: Een slaaf is niet meer dan zijn heer, en een gezant
niet meer dan hij die hem gezonden heeft. 17 Als u deze dingen weet,
zalig bent u als u ze doet.

Dag 10 1 Johannes 1:5-7.
Christelijk handelen: wees met elkaar verbonden
door in het licht te wandelen
5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u
verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen
duisternis is. 6 Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben
en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid
niet. 7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is,
hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus,
Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

©Stichting Deltacursus, 2005–2011

2

Stille tijd 41 HSV

