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LUKAS 11:28 (GNB)

Jezus: ...gelukkig zij die luisteren naar het 
woord van God en ernaar leven!

JAKOBUS 1:25

Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet die 
bevrijding geeft, en dat blijft doen, wie niet 
vergeet wat hij hoort, maar het in praktijk 
brengt die zal gelukkig zijn in wat hij doet.

1. GOD NODIGT UIT OM ONS TE 
BUIGEN OVER ZIJN WOORDEN

 Maar wie zich verdiept (Gr. Letterlijk: buigt over…) in de 
volmaakte wet die bevrijding geeft... 

Jak.1:25 (GNB) 

 …alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal 
niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt 
en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.

Jes.55:10-11 (NBG)
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2. GOD NODIGT UIT OM ONS TE 
BUIGEN ONDER ZIJN WOORDEN

ONZE REACTIE BIJ UITDAGENDE WOORDEN VAN GOD
 HARD VAN NEK?

 Of BUIG JE VAN HARTE?

 “Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede”

 “Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op deze aarde”

3. GOD NODIGT UIT OM TE BUIGEN 
VOOR HET LEVENDE WOORD, JEZUS 
CHRISTUS

 JOHANNES VERTELT: Ja, het Woord is vlees geworden! Hij is 
onder ons zijn tent komen opslaan en we hebben zijn 
heerlijkheid gezien, de heerlijkheid die Hij als eniggeboren 
Zoon aan de Vader ontleende, vol als Hij was van genade en 
waarheid. Joh.1:14

LATER ONTMOET HIJ JEZUS IN OPENBARING.1:13-18:            
En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten…

DIEZELFDE REACTIE ZIEN WE OP MEER 
PLAATSEN IN HET N.T

Mat.28:9 Grepen Zijn voeten vielen voor Hem neer en 
aanbaden Hem.

1Kor.14:25 En zo worden de verborgen dingen van zijn hart 
openbaar, en zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen 
en God aanbidden

Op.4:9+10 De 24 oudsten werpen zich neer voor Hem om te 
aanbidden en om Hem als de Heer van hun leven te 
erkennen.

ELKE DAAD VAN GEHOORZAAMHEID IS 
EEN HANDELING VAN AANBIDDING 

Als iemand weet hoe het hoort... maar er niet naar handelt, 
dan zondigt hij. (hamar’tia = doel missen)

Jak.4:17 (NBV)

Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet die bevrijding 
geeft, en dat blijft doen, wie niet vergeet wat hij hoort, maar 
het in praktijk brengt die zal gelukkig zijn in wat hij doet.


