47. De Bijbel toepassen, d.w.z.
Gods Woord gehoorzamen
Dag 1

Stille tijd

Jakobus 1:19-25.
Alleen horen is niet genoeg, je moet wat je gehoord
hebt ook doen

Dag 4

19 Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te
horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. 20 De toorn van
een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. 21 Leg
daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met
zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan
maken. 22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders.
Anders bedriegt u uzelf. 23 Als iemand immers een hoorder van het
Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee
hij geboren is, in een spiegel bekijkt, 24 want hij heeft zichzelf
bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. 25 Hij
echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en
daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder
geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.

Dag 2

18 Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een
slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. 19 Iedere boom
die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur
geworpen. 20 Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.
21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het
Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in
de hemelen is. 22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere,
Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam
demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? 23 Dan
zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u
die de wetteloosheid werkt!
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;

Jakobus 2:14-26.
Geloof zonder toepassen van Gods Woord is dood

Dag 5BS Lucas 6:46-49.
Handelen naar Gods Woord legt het beste
fundament voor je leven

14 Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij
geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig
maken? 15 Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en
gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, 16 en iemand van u zou
tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd,
en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut
heeft dat dan? 17 Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in
zichzelf dood. 18 Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb
werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit
mijn werken mijn geloof laten zien. 19 U gelooft dat God één is en
daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij
sidderen. 20 Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder
de werken dood is? 21 Is Abraham, onze vader, niet uit de werken
gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde? 22 Ziet
u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de
werken het geloof volmaakt is geworden? 23 En de Schrift is vervuld
die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid
gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. 24 U ziet dus nu
dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit
geloof. 25 En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken
gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs een
andere weg heeft laten weggaan? 26 Want zoals het lichaam zonder
geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.

46 Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?
47 Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik
zal u laten zien aan wie hij gelijk is. 48 Hij is gelijk aan een man die
een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde het fundament op de
rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis
aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots
gefundeerd. 49 Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is
gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder
fundament. Toen de waterstroom ertegenaan sloeg, stortte het meteen
in, en de val van dat huis was groot.

Dag 6

Marcus 3:31-35.
Toepassen van Gods Woord toont dat je familie
van Jezus bent

Hebreeën 6:11-12 en 10:35-36.
Je zult ontvangen wat beloofd is wanneer je Gods
Woord gehoorzaamt

11 Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot
volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe, 12 opdat u niet traag
wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de
beloften beërven.
35 Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met

31 Nu kwamen dan Zijn broers en Zijn moeder; en terwijl zij buiten
stonden, stuurden zij iemand naar Hem toe om Hem te roepen. 32 En
de menigte zat om Hem heen; en ze zeiden tegen Hem: Zie, Uw
moeder en Uw broers daarbuiten zoeken U. 33 En Hij antwoordde
hun en zei: Wie is Mijn moeder, of wie zijn Mijn broers? 34 En
terwijl Hij rondom Zich keek naar hen die om Hem heen zaten, zei
Hij: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders; 35 want wie de wil van God
doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder.
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Filippenzen 4:8-9.
Je zult Gods vrede ervaren wanneer je Gods Woord
doet

8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig
is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige
deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. 9 Wat u ook
geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de
God van de vrede zal met u zijn.

Dag 7
Dag 3

Matteüs 7:18-24.
Handelen naar Gods Woord is noodzakelijk om
Gods Koninkrijk in te gaan

zich meebrengt. 36 Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het
volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult
verkrijgen.
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Dag 8

Jakobus 3:13-18.
Je daden en je onberispelijk leven tonen je wijsheid

Dag 10 1Samuël 15:16-23.
God vraagt totale gehoorzaamheid van ons

13 Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede
levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid.
14 Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt,
beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. 15 Dat is niet de
wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels.
16 Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en
allerlei kwade praktijken. 17 Maar de wijsheid die van boven is, is ten
eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol
barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. 18 En
de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die
vrede stichten.

Dag 9

16 Toen zei Samuel tegen Saul: Houd op, dan zal ik u vertellen wat de
HEERE vannacht tot mij gesproken heeft. En Saul zei tegen hem:
Spreek. 17 En Samuel zei: Is het niet zo, dat u, hoewel klein in eigen
oog, hoofd van de stammen van Israël geworden bent, en dat de
HEERE u tot koning over Israël gezalfd heeft? 18 De HEERE heeft u
op weg gezonden en gezegd: Ga heen, sla de zondaars met de ban, de
Amalekieten, en strijd tegen hen, totdat u hen vernietigd hebt.
19 Waarom hebt u niet geluisterd naar de stem van de HEERE, maar
bent u op de buit aangevallen en hebt u gedaan wat slecht was in de
ogen van de HEERE? 20 Toen zei Saul tegen Samuel: Ik heb toch
geluisterd naar de stem van de HEERE, en ben toch de weg gegaan
waarop de HEERE mij gezonden heeft! Ik heb Agag, de koning van
de Amalekieten, meegebracht, maar de Amalekieten heb ik met de ban
geslagen. 21 Het volk heeft van de buit genomen, schapen en
runderen, het beste van wat onder de ban valt, om de HEERE, uw
God, te offeren in Gilgal. 22 Maar Samuel zei: Heeft de HEERE
evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen
aan de stem van de HEERE? Zie, gehoorzamen is beter dan
slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. 23 Want
opstandigheid is een zonde van waarzeggerij, en tegenstreven is
afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de HEERE
verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult
zijn.

Jakobus 4:13-17.
Je daden in afhankelijkheid van God toont je
nederigheid

13 En nu dan u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen naar die en
die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en
winst maken, 14 u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want
hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd
verschijnt en daarna verdwijnt. 15 In plaats daarvan zou u moeten
zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen.
16 Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht.
17 Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het
zonde.
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