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In deel 1 van de boodschap zagen we dat de wedergeboren zonen van God rechtschapen zonen 

van God zijn met eeuwig leven. In deel 2 hebben we gezien dat we naar goddelijke bezittingen 

moeten zoeken zodat we als zonen van God kunnen opereren. Nu zullen we het in deze derde deel 

hebben over de waarschuwingen van God. Zoals God ons Zijn woord gaf om er volgens te leven en 

zijn werk te doen, zo gaf Hij ons ook waarschuwingen om acht op te slaan. 

 

Terwijl Christus acht sloeg op de waarschuwing van God en zichzelf zuiver hield, moeten we 

ook luisteren naar de waarschuwingen van God en onszelf zuiver houden zoals Hij rein is (1 

Johannes 3:3, 2 Korinthiërs 6:14-18). Wat zijn de waarschuwingen van God? We zijn door de 

Heere gewaarschuwd voor goddeloosheid, wereldgelijkvormigheid, Judaïsme en het vlees. Hij 

droeg ons op om deze dingen te vermijden en af te wijzen (Titus 2:12; Titus 1:14; Hebreeën 

8:7-13; Rom. 13:14). Wij zijn woordbomen om woordvruchten voort te brengen, alleen het woord is op ons van toepassing en 

wij kunnen alleen het woord toepassen. Net zo als een mangoboom geen sinaasappelen of ander fruit voortbrengt, zo brengen de 

zonen Gods als woordbomen ook alleen woordvruchten voort. Omdat we alleen het woord van God toepassen neemt de bruid 

evenzo alleen het woord van Christus aan (Rol 11 deel 2 laatste paragraaf op nealfrisby.com). 

 

Wat is goddeloosheid? Het is alles dat tegen God en/of tegen zijn woord is. Waarom zou een zoon van God, die deel 

uitmaakt van het woord van God, tegen zichzelf zijn?  

 

Wat is wereldgelijkvormigheid? De principes van de wereld zijn niet de principes van God, deze zijn niet voor de zonen 

van God omdat we niet van deze wereld zijn (Johannes 17:14-17; Kol 2:6-10; Jak. 4:4-8). De wereldse dingen moeten zelfs niet 

door ons worden bemind of gewenst, maar we kunnen ze wel gebruiken in afwachting van de doorbraak van onze goddelijke 

voordelen. Een christen die goddelijke genezing geniet, heeft bijvoorbeeld de wereldse fantasie-ziekenhuizen die genezen en 

doden niet nodig. De dingen van de wereld zijn inferieur en alleen maar fantasie, maar de dingen van God zijn echt (Kol 3:1-2). 

Wat zijn deze dingen van God? Het woord van God, het is ja en amen. Heb geloof en kracht die overeenkomen met het woord, 

spreek het woord alleen en verwacht resultaten door de Geest van God, aangezien het antwoord dat altijd in ons is dan tot uiting 

zal komen. Christus zei dat het koninkrijk van God binnenin u is. 

 

Wat is het Judaïsme? Het zijn eenvoudigweg de principes van de Joden; de oude verbondsbeginselen. (Gal 1:13-14; 

Johannes 1:17; Hebreeën 8:7-8). Het is de bedeling van de wet die bij de berg Sinaï begon en eindigde op Golgotha. De bedeling 

van genade, het christendom, begon na de dood van de erflater Jezus Christus aan het kruis van Golgotha en het zal binnenkort 

eindigen om plaats te maken voor het 1000-jarig millennium. We moeten de oudtestamentische beginselen niet mengen met de 

huidige beginselen van het nieuwe testament, (2 Petrus 1:12; Lukas 5:36-38; Rol 100 paragraaf 1). Vermijd de oude wijn; laten 

we alleen de nieuwe wijn drinken dat in deze bedeling van genade voor ons bestemd is. 

 

Wat is het vlees? Het probeert God te behagen door het vleselijke te gebruiken om de wil van God te doen, in plaats van de 

Geest van God te gebruiken. Het probeert om het vlees te gebruiken om de verantwoordelijkheden van de Heilige Geest uit te 

voeren. Dit is zinloos, omdat het vlees het werk van de Geest niet kan doen (Johannes 6:63) (Fil. 2:13). Toen we in het vlees 

waren, gebruikten we het vlees om de dingen van het vlees te doen, maar nu we in de Geest 

zijn, moeten we de Geest gebruiken om de dingen van de Geest te doen (Gal 5:25) (2 Kor. 

10:4). Soms vertrouwen sommige christenen vanwege een gebrek aan kennis en begrip meer 

op hun vlees om het nieuwe leven te leiden, maar ze falen dan vaak. Totdat ze leren om voor 

alle attributen van God op de Geest van God te vertrouwen (Phil 2:13). Zondaren leven hun 

oude leven door hun vlees, terwijl de heiligen van God hun nieuwe leven door de Geest van 

God leven, Halleluja! 

 

Als we aandacht schenken aan de waarschuwingen van God, God zoeken en het woord van 

God toepassen door God te gehoorzamen; is dat een rechtschapen wandel. Vervolgens zal het 

glorieuze leven van God in ons door de Geest van God tot uiting beginnen te komen en ons 

veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid tot de laatste verandering naar ons verheerlijkte 

lichaam (2 Kor. 3:18). Als we Gods waarschuwingen volgen, ontsnappen we aan 

verdorvenheden. Als iemand ongehoorzaam is, lijdt hij of zij aan verdorvenheden (Gal 6:8). 

 

Alle heerlijkheid zij de Heer Jezus Christus, de trouwhartige voor eeuwig en altoos. 

 

Godwin Enemudo 


