A Laat die Heilige Gees werk.
❖ Filippense 2:12 is 'n uitnodiging om ons eie heil uit te werk. Hoe moet ons dit doen?
❖ Volgens Paulus moet die bestudering van die Woord van God wesenlike veranderinge in ons lewens
teweeg bring (v. 14-16).
❖ Ons moet die Heilige Gees toelaat om te werk sodat daardie veranderinge kan plaasvind:
— Hy verlig ons gedagtes (Johannes 14:26)
— Hy lei ons na Jesus (Johannes 15:26)
— Hy lei ons na die waarheid (Johannes 16:13)
— Hy gee ons hoop en vertroue (Romeine 5:5)
— Hy gee ons vreugde (Romeine 14:17)
— Hy vul ons met liefde (Galasiërs 5:22)
— Hy lei ons tot gehoorsaamheid (Filippense 2:13)
B Sit die Bybel in praktyk.
❖ Jesus het die Skrif bestudeer. Hy het dit aangegryp en kon dit onthou en toepas op verskillende
aspekte van Sy lewe.
❖ Hy het die Skrifte gebruik toe Hy in die versoeking gekom het, toe Hy die geldwisselaars uit die
tempel gegooi het, toe Hy moeilike vrae moes beantwoord…
❖ Ons moet ook die Bybel gebruik wanneer ons besluite neem, wanneer ons optree, gebeure
interpreteer en Christus met ander deel…
C Aanvaar die hele Bybel.
❖ Jesus het hulle egter glad nie verwerp nie. Hy het hulle 'n breër betekenis gegee (Mattheus 5:3839).
❖ Hy het verduidelik dat Hy nie gekom het om “om die wet of die profete te ontbind nie” (Mattheus
5:17). Die verwerping van dele van die Bybel was nooit Sy bedoeling nie.
❖ Niemand kan bepaal watter dele van die Bybel geïnspireer of bruikbaar is en watter nie.
D Maak die Bybel jou eie:
❖ Spandeer tyd daaraan.
— Ons moet tyd afstaan om Jesus deur Bybelstudie en gebed te soek.
— Ons sal nie die waarhede in die Bybel ontdek deur dit vinnig te lees nie. Ons moet dit sorgvuldig
lees, oordink en die Heilige Gees laat praat en verlig.
— Sluit 'n oomblik vir studie en gebed in jou daaglikse program in. Jou gedagtes sal aan die Fontein
van die Lewe gekoppel word, en jy sal Jesus weerspieël.
❖ Memoriseer dit.
— Waarom is memorisering van Bybelgedeeltes nuttig?
(1) Ons kan dit in verskillende omstandighede toepas.
(2) Dit help ons om besluite te neem.
(3) Dit beïnvloed ons gedagtes en optrede.
(4) Hulle lei ons gedagtes na God toe.
(5) Dit beskerm ons teen valse idees en interpretasies.
(6) Ons kan dit aanhaal wanneer ons dit nodig het, selfs as ons nie 'n Bybel naby het nie.
(7) Hulle beskerm ons teen versoeking.
— Daar is baie maniere om die Bybel, die leringe daarvan en die verhale te memoriseer. Musiek is
een van die doeltreffendste.
— As ons lofsange en geestelike liedere sing, word die waarhede van die Bybel in ons gedagtes
geheg. Hulle is ook 'n bron van aanmoediging en hoop (Efesiërs 5:19).

