
 
Tot op de bodem…     9 augustus 2020  
 
Lezen: Lukas 8: 4-15 
Verhaal over de grond waar ons geloofszaadje in terecht komt en wat we er dan mee doen. 
 

Zet God op de eerste plaats en breng veel tijd met Hem door. Probeer op Jezus te lijken en Zijn 
licht in deze wereld te zijn, dan is jouw bodem voedzaam en kan je geloof groeien. 
 

De Basics, de basis leefregels, die we hiervoor kunnen hanteren zijn zo kort mogelijk 
uiteengezet. En ieder mens is verschillend, dus de invulling komt bij jezelf te liggen. Maar als jij 
een betere bodem wilt creëren, zodat je geloof zal gaan groeien…dan heb ik hier een handvat 
voor je o.b.v. de twee belangrijkste leefregels: 
 

1. God eren met je hele hart, ziel en alles wat je hebt 
2. Je naaste liefhebben zoals Jezus liefhad (Johannes 13: 34) 

 
Welke handvaten kunnen we koppelen aan ‘God eren met je hele hart’: 
- God werkt met vaste afspraken, ingezette tijden. Maak ‘vaste’ afspraken met God.  
- Neem rust! Heel veel rust. De Sabbat is één van de 10 grote leefregels en dat is niet voor niks. 
Probeer 1 dag in de week volledig apart te zetten voor God en je gezin.  
- Probeer regelmatig vrij te komen van de wereld (mobiel aan de kant, tv blijft uit, Bijbel open). 
- Dagelijks tijd voor gebed en denk na over de offers die je geeft aan het Koninkrijk van God.  
 

Welke handvaten kunnen we koppelen aan ‘Je naaste liefhebben zoals Jezus liefhad’: 
- Voordat je iets zegt of doet, eerst luisteren of God iets door Zijn Geest tegen jou zegt. 
- Help altijd en overal iedereen die op je pad komt. 
- Verlang geen eigen eer, zet jezelf opzij.  
- Schroef je verwachting van mensen naar beneden, schroef je verwachting van God omhoog. 
- Wees als een grote broer of zus voor andere gelovigen die nog niet zo ver zijn als jou.  
 
De Heilige Geest is de regen voor jouw bodem 
Als je naar Hem luistert en Hem volgt, dan laat Hij het als het ware regenen op jouw bodem, 
zodat de voeding zich goed verspreidt. Als je je door de Heilige Geest laat leiden, dan doe je al 
wat God van je verlangt. 
 

“Maar als jullie je door de Geest laten leiden, is de wet van Mozes niet voor jullie.”  
Galaten 5: 18 
 

Pak regelmatig het evaluatieformulier van God erbij om te checken of je gegroeid bent m.b.t. de 
volgende onderdelen: 
“Maar door de Geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 
hulpvaardigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen heeft de wet van Mozes niets.”  
Galaten 5: 22-23 
 
Opdracht 
- Bespreek met elkaar over wat voor structuur je al hebt in je geloofsleven en wat je hieraan 
zou kunnen verbeteren?  
- Bespreek met elkaar over wat je zou kunnen doen om 1 dag in de week volledig voor God 
apart te kunnen zetten en geen wereldse zaken toe te laten? 
- Spreek over de nood die je hebt, belijd elkaar je zonden en help elkaar daarbij! Bidt voor 
elkaar. De Heilige Geest zal je daarbij helpen.  


