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Kiezen voor een 
gezonde innerlijke Conditie 

vanuit mijn geestelijke Positie

Wees altijd blij. 

Bid (aanbidt) zonder ophouden. 

Dank God altijd, wát er ook gebeurt. 

Want dat is wat God van jullie wil nu jullie bij Jezus Christus horen.

Doof het vuur van de Heilige Geest in jullie binnenste niet uit.

Schuif profetieën niet aan de kant.

Ga bij alle dingen na of het klopt en bewaar dat wat goed was.

Doe niets wat ook maar een béétje verkeerd is.

1Thess. 5:16-22 (BB)

En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, 

en mogen uw geheel oprechte geest, 

de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden 

bij de komst van onze Heere Jezus Christus. (HSV)

…maar de God van vrede zál jullie allen volmaakt heiligen… 

Hij heiligt… zet apart… je geheel oprechte geest, 

de ziel en het lichaam … zodát je bij de komst van 

onze Heere Jezus Christus onberispelijk bewaard zult blijken te zijn. 

(Pasch.Vert)

1Thess. 5: 23

►Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hóóp op 
Gód, want ik zal Hem weer loven… Psalm 42:6  (HSV)

►Hem (Jezus Christus) moest de hemel opnemen tot de tijden van 
de wederoprichting aller dingen… Hand.3:21 (NBG)

►Zoek de dingen die boven zijn… niet die op de aarde zijn. Zet je 
zinnen op wat boven is, niet op het aardse.  Kol.1:1-2 

Rechtóp komen… Hoe dan?
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3 x wél

1. Wees áltijd blij. (Verheug je ónophoudelijk) 

2. Bid (aanbidt) zónder ophouden. 

3. Dank God áltijd, wát er ook gebeurt. 

3 x niet

1. Doof het vuur van de Heilige Geest in jullie binnenste niet uit.

2. Schuif profetieën niet aan de kant.

3. Doe niets wat ook maar een béétje verkeerd is.

2 x 3 adviezen om fier rechtóp te leven

Adam… werd dágelijks verheugd wakker, vanwege…

►Zijn relatie met God 

►Zijn relatie met zijn naaste

►Zijn bestemming. Reden van zijn bestaan.

1. Verheug je ten álle tijde. Voortdurend

Want als ik in een vreemde taal (van de Heilige Geest) 
bid, is het mijn géést die bidt; mijn verstand staat 
erbuiten.

Wat ik hiermee wil zeggen, is dat ik zal bidden met mijn 
geest én bidden met mijn verstand; 

ik zal tot eer van God zingen met mijn geest én zingen 
met mijn verstand.

1Kor.14:14-15 (HB)

2. Bid (aanbid) vóórtdurend… zónder ophouden

Want dat is wat God van jullie wil nu jullie bij Jezus Christus 
horen.

3. Dank God áltijd, wát er ook gebeurt
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Doof het vuur van de Heilige Geest in jullie binnenste niet uit.

Schuif profetieën niet aan de kant. Ga bij alle dingen na of het klopt 
en bewaar dat wat goed was.

Doe niets wat ook maar een béétje verkeerd is.

De drie “doe niet” adviezen…

“Doof het vuur van de Heilige Geest in jullie binnenste niet uit.” 

Dat woord “doven” kan ook vertaald worden met “beteugelen”.

1. Beteugel de Heilige Geest in je binnenste niet.

Ga bij alle dingen na of het klopt en bewaar dat wat goed was.

Hoe zou ik kunnen vluchten voor uw Geest?... al zou gaan wonen 
aan de andere kant van de oceaan – ook daar zou U mij leiden. 

Ook daar zou Uw hand mij vasthouden. Psalm 139 :6-10 

Want het is weinig wat we wéten van veel … 

en we profetéren weinig van veel.

1 Kor.13:9 (Pasch) 

2. Schuif profetieën niet aan de kant

De zonde betaalt een hard loon: De dood! 

Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: Eeuwig 
leven met Christus Jezus, onze Here.

Rom.6:23 (HB)

3. Doe niets wat ook maar een béétje verkeerd is
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Vader in de hemel, dit is mijn keuze voor vandaag:

Ik verheug me in U, in de mensen om mij heen en in Uw bestemming voor 

mijn leven. 

Ik aanbid U zonder ophouden, in mijn eigen taal en in de taal van Uw Geest. 

Ik ben dankbaar en ik dank U God áltijd, wát er ook gebeurt. 

Want dat is wat U van mij wil nu ik bij Jezus Christus hoor. Ik doof het vuur 

van de Heilige Geest niet uit en ik beteugel Uw Geest in mijn binnenste niet. 

Ik schuif Uw profetische woorden nooit aan de kant. Ik toets alles en 

behoud het goede. Ik doe niets wat ook maar een béétje verkeerd is. 

En U, de God van de vrede, heiligt mij geheel en al, en mijn geheel oprechte 

geest, mijn ziel en mijn lichaam zullen, bij de komst van mijn Heere Jezus 

Christus, in onberispelijke staat Uw lof verkondigen.

Amen.


