zondag
15 oktober 2017

1 Tessalonicenzen 1,9-10 – Discipelschap (2) - Wie volgt?!

meer

NACHTMAAL

Onderweg naar het avondmaal

donderdag – Efeziërs 5,1-20

• Geloof, liefde en hoop bepalen het leven

God volgen betekent Christus volgen

van een volgeling van Jezus Christus.

Volgeling van Christus zijn betekent een

Als ik in deze stille tijd

Alle drie worden ze zichtbaar en ervaren

breuk met het verleden, en een dagelijkse

de grens der woorden overschrijd

door het avondmaal. Welke van de drie

breuk wat tegen Gods wil is.

krijgt van u vooral aandacht rond het

 Christus navolgen gaat om het eren

en mij begeef tot brood en wijn
om één met U, mijn Heer, te zijn o ware zoon van Abraham,
God kiest zichzelf een offerlam.

Als er tot een gedachtenis

avondmaal?
• Avondmaal vieren is Gods liefde
aanvaarden maar ook hem jouw liefde
geven. Hoe maakt de viering je sterker
in het volgen van Christus?

Bijbelrooster “volgen”
maandag – Leviticus 19,1-3
God volgen

en dienen van de drie-enige God (vers
18-20). Noem drie redenen waarom
God boven alles te danken is.

vrijdag – 1 Johannes 2,1-6
Jezus volgen stap voor stap
Vergeving van zonden én een nieuw leven
horen onlosmakelijk bij elkaar. God
oprecht je zonden belijden kan dus niet

de viering van het nachtmaal is

Gods volk zijn, door hem bevrijd, betekent

zonder een even oprecht verlangen om

en Gij het brood des levens zijt,

met hem leven. Heilig zijn zoals hij heilig is.

Gods geboden te houden.

Dat vraagt om overgave, een blijvend je

 Avondmaal vieren betekent de Heer

de beker van de dankbaarheid –

richten op de HEER om je te wijden aan

o Heer dat Gij gelijk het graan

 Neem vandaag tijd om te bedenken wie

te gronde gaat om op te staan.

Gij deelt met mij de laatste nacht
en breekt tot alles is volbracht;
en dit is het genadebrood,
Gij hebt mij lief tot in de dood;
en dit is het genadebloed,
het leven is oneindig goed.

hem.

[zie ook Liedboek 2013 393]

voorbeeld. Een blijvende reden en
noodzaak om je op Jezus te richten.

de HEER is: bevrijder en zoveel beter dan
afgoden.

dinsdag – Jeremia 10,1-16
God volgen en niet andere goden

zaterdag – Matteüs 7,13-28
Jezus volgen is horen en doen
Niemand deed de wil van God zoals de
Heer Jezus dat deed. Het was zijn lust en

Ontdekkend hoe groot het verschil is

zijn leven. Met God leven, verzoend met

tussen de HEER, de God van Israël, en de

hem, zal moeten blijken: je bent dan een

zogenaamde afgoden.

echte volgeling van Jezus.

 ‘Hoe ánders is de God van Jakob…’ Laat

 Jezus volgen betekent zijn woorden

vers 16 extra tot je doordringen.

woensdag – Lucas 5,27-39
Jezus volgen...

Jaap Zijlstra, Olijftak, 65

Jezus belijden als je verlosser én als je

horen én ze doen. Leg het de Heer
voor hoe horen én doen in uw leven
functioneren: belijden, danken, bidden
om meer…

Jezus’ roep om hem te volgen komt voor
Levi abrupt, tijdens zijn dagelijkse
bezigheden. Als Levi aan Jezus’ roepen
gehoor geeft, raakt dat alles, tot en met zijn
dagelijkse bezigheden.
 Hoe blijkt hier dat het volgen van Jezus

bevrijdend is?
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