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Prediking 1e halfjaar 

!  2 september  Christus leren kennen   
!  23 september  naar God geschapen, de nieuwe 

   mens 
!  7 oktober   in ware rechtvaardigheid: recht zijn 

   en recht doen dl. 1 
!  28 oktober  in ware rechtvaardigheid: recht  

   zijn en recht doen dl. 2 
!  2 november  bedroeft de Geest niet 
!  18  november  De gave(n) van de Geest 
!  2, 23 december  de verloren zonen!? 
!  25 december  De Zoon is ons gegeven: Christus! 

LEVEND GELOOF! 



lezen 

!  Efeze 4: 17-23 

LEVEND GELOOF! 



Nieuwe mens! 

!  24  en u bekleedt met de nieuwe mens, die 
overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in 
ware rechtvaardigheid en heiligheid. 

LEVEND GELOOF! 



Rechtvaardig = dikaiosuné 

LEVEND GELOOF! 

!  “leven in overeenstemming met Gods wil zowel wat 
betreft doel, gedachten en handelen” 

!  1 Joh. 2:29  Als u weet dat Hij rechtvaardig is, dan 
weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit Hem 
geboren is. 

!  1 Joh. 3:7  Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. 
Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals 
Hij rechtvaardig is. 8  Wie de zonde doet, is uit de 
duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. 



Rechtvaardig in het O.T. 

LEVEND GELOOF! 

!  Micha 6: 8 Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat 
goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders 
dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben 
en ootmoedig te wandelen met uw God. 

!  Tzedek(ah): leven in rechtvaardige verhoudingen 
!  Misjpat: recht doen en spreken en daarbij mensen 

gelijk behandelen 



Misjpat 

LEVEND GELOOF! 

!  Lev. 24:22  Voor u geldt één recht, zowel voor de 
vreemdeling als voor de ingezetene, want  
 Ik ben de HEERE, uw God. 

!  Deut. 10:17  Want de HEERE, uw God, is de God der 
goden en de Heere der heren; die grote, machtige en 
ontzagwekkende God, Die niet partijdig is en geen 
geschenk in ontvangst neemt,18  Die recht verschaft aan 
de wees en de weduwe, Die de vreemdeling liefheeft 
door hem brood en kleding te geven. 



Tzedek & Misjpat 

LEVEND GELOOF! 

!  Job 29: 12  Want ik bevrijdde de ellendige die om hulp riep,  
!  en de wees die geen helper had. 
!  13  De zegen van hem die verloren ging, kwam over mij;  
!  en het hart van de weduwe deed ik vrolijk zingen. 
!  14  Ik bekleedde mij met gerechtigheid (tzedek), en die bekleedde mij;  
!  mijn recht (misjpat) was als een mantel en een tulband. 
!  15  Voor de blinde was ik als ogen,  
!  en voor de kreupele was ik als voeten. 
!  16  Ik was een vader voor de armen,  
!  en de aanklacht die ik niet kende, onderzocht ik. 
!  17  Ik brak de hoektanden van wie onrecht deed,  
!  en rukte de prooi uit zijn tanden. 



Bekleed met gerechtigheid… 

LEVEND GELOOF! 

!  Lukas 14:12  En Hij zei ook tegen hem die Hem 
uitgenodigd had: Wanneer u een middag- of 
avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook 
niet uw broers, en niet uw familieleden of rijke buren, 
opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u 
vergolden wordt. 

!  13  Wanneer u echter een feest maaltijd gereedmaakt, 
nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. 

!  14  En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te 
vergelden. Want het zal u vergolden worden in de 
opstanding van de rechtvaardigen. 

 



Schaap of bok, wat ben jij? 

LEVEND GELOOF! 

!  Matth. 25:37  Dan zullen de rechtvaardigen Hem 
antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig 
gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te 
drinken gegeven? 

!  38  Wanneer hebben wij U als een vreemdeling 
gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U 
gekleed? 

!  39  Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de 
gevangenis en zijn bij U gekomen? 



Efeze: wordt wakker! 

LEVEND GELOOF! 

!  Hand. 20: 35  Ik heb u in alles laten zien dat men, 
door zo te arbeiden, het moet opnemen voor de 
zwakken en de woorden van de Heere Jezus in 

herinnering moet houden, namelijk dat Hij gezegd 
heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen. 

!  36 En toen hij dit gezegd had, knielde hij neer en 
bad met hen allen. 

!  Paulus bij zijn afscheid van Efeze 


