IK ZIE, IK WIL, IK NEEM

Les 2 voor 13 januari 2018

Kerntekst: “En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en
de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.” (Mattheüs 13:22)

A

HET EVANGELIE VAN WELVAART. 2 Korintiërs 8: 2-4.
❖ Het "welvaartsevangelie" zegt: "Volg God en Hij zal je rijk maken met aardse goederen." Die motivatie
is heel anders dan die we bij de Korintiërs of de arme weduwe zien (Markus 12: 41-44).
❖ God kan ons overladen met materiële zegeningen, maar Hij zal het niet doen vanwege hetgeen we
Hem geven.
❖ God heeft een blijmoedige gever lief, geen gever die iets terugverwacht (2 Korintiërs 9: 7).

B

DE DRIE STAPPEN VAN HEBZUCHT (Jakobus 1:15):
❖ Ik zie (“begeren”). 2 Korintiërs 4:18.
De vrouw van Potifar gaf toe aan begeerte toen zij "haar oog op Jozef liet vallen" (Genesis 39: 7).
Daarom is onze eerste verdediging om weg te kijken van de dingen die we zouden kunnen
begeren.
In de gelijkenis van de zaaier legde Jezus uit dat het zaad dat tussen de doornen vielen, verstikt
werd door ‘de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom' (Mattheüs 13:22).
De armen maken zich zorgen omdat ze niet genoeg hebben. De rijken maken zich zorgen omdat
ze meer nodig hebben.
❖ Ik wil (“is bevrucht”). Genesis 3:6.
Materialisme creëert nieuwe behoeften en biedt een manier om ze te bevredigen.
Dat werkte in Eden. Een ander voorbeeld was Achab; hij zag de wijngaard van zijn buurman en
wilde het. Daarna maakte hij een ophef totdat hij het kreeg (1 Koningen 21).
Hoe kunnen we in dat proces behoeften onderscheiden van wensen, noodzaak van voorkeuren
of essenties van verfraaiingen?
❖ Ik neem (“volgroeid”). Mattheüs 26:14-15.
Wanneer hebzucht in ons hart leeft, zoeken we onophoudelijk naar een manier om te krijgen wat
we willen.
Dat gebeurde met Eva, Achab en Judas. Dat is ook de oorzaak van oorlogen tussen naties en
stammen en de ondergang van families en mensen.
Het is belangrijk om te herkennen wanneer we hebzucht in onze harten hebben toegelaten. Als
we dat doen, dan kunnen we ons op tijd bekeren van onze zonden en de toekomstige vreselijke
resultaten voorkomen van hebzucht in actie.

C

DE HEBZUCHT CONTROLEREN. 2 Petrus 1:5-6.
❖ Bijbelstudie, gebed en christelijke dienstbaarheid kunnen een verdediging opbouwen tegen
natuurlijke neigingen zoals hebzucht.
❖ Peter moedigde ons aan om zelfbeheersing te hebben. We moeten al onze gedachten, passies en
energie overgeven aan Gods controle.
❖ Overwinning van zonde is Gods werk in ons. Daarom moeten we beslissingen nemen die God
controle geven over ons leven, en Hij zal hebzucht vervangen door innerlijke tevredenheid.

Denk eens een tijdje na over de volgende vragen:
—-

Wat zijn de drie stappen in het proces van begeren?

—-

Welke opvattingen over het leven kunnen de tedere en zachtmoedige geest voeden die op
natuurlijke wijze tevredenheid bevordert?

—-

Hoe kunnen we de controle van de Heilige Geest over onze wensen en verlangens ervaren
wanneer ontevredenheid overal is waar we gaan of staan?

—-

Wat zijn enkele fundamentele dagelijkse gewoontes die in iemands levensstijl moeten worden
ingebed om met succes een plan van goddelijk levensstijl te implementeren?

—-

Laten we plannen ontwikkelen om een levensstijl te leiden die gericht is op tevredenheid en
dankbaarheid voor Gods genereuze voorziening.

