
Goede voornemens in 2021

“Goede gewoonte?” Serieus… ambitieus?



Ambities … in onze geestelijke groei !

Wat doet God? Wat doen wij?



Geestelijke groei; wat doet Gód?

2 Petrus 1:3-4

Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot 
leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van 

Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en 
macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote 

beloften begiftigd, opdat bij daardoor deel zoudt hebben 
aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat 

door de begeerte in de wereld heerst.

NBG



“Groeien in Godsvrucht”: wat doen wíj?

2 Petrus 1:5-7

Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver 
door uw geloof de deugd, door de deugd de …. de 

zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de … godsvrucht …. 
de broederliefde …. de liefde jegens allen

NBG



Ambities in geestelijke groei … 
in … concrete ‘Godsvrucht’:
waar gá jij voor … in 2021?

betoon van alle ijver

daadkrachtige liefde … 

door… godsvrucht..



Groeien in Godsvrucht:
en hoe dan?

Met betoon van alle ijver
Vaak: regels, regels, regels!

Hoe verander je je houding?
Hoe verander je diepe gewortelde gewoonten??



Hoe houd je bij geestelijke ambities het evenwicht tussen

inspanning
(ervoor gaan)

ontspanning
(omdat het je gegeven wordt)&



Psalm 127:1-2

Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de 
bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet 

de wachter zijn ronde. Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, 
je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood – hij geeft het 

zijn beminden in de slaap.

NBV



Evenwicht zit in het begrip: Oefenen

Oefen u in ‘de godsvrucht’. 
1 Timoteüs 4:8



Geestelijke Groei:
inspannen, inspannen, inspannen…?

…oefening van het lichaam... 
1 Timoteüs 4:8



Oefeningen:
zin… en nut

… nuttig oefenen nú: 
- Regelmatig
- Maatwerk



Oefenen in de ‘vrucht van de Geest’:
ontspannen | inspannen

hoe de ‘vrucht van de Geest’ oefenen 
1 Timoteüs 4:8
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Regels? Gewoontes/Houding!

10% Geven Einde Jaarsgiften / Hebzucht 
breken?

Bid ten allen tijde bij ‘t eten / Afhankelijkheid

Dienen: doet alles zonder 
morren

Afwassen / ’t zonnetje in huis?

Nederigheid leren ‘Dank u’ / belangeloos?

Geduld leren tot 10 tellen / in ‘t verkeer?



Gewoontes of houding veranderen
vraagt regel/maat

meetbaar – regelmatig (dagelijks/3 mnd)
op maat – persoonlijk (ken jezelf) 

Regelmaat en Maatwerk bij b.v. ‘hebzucht breken’:
ik zal 3 maanden lang:

elke maand 10 (5/20)% van brutoloon meteen weggeven
de kosten van elk etentje verdubbelen naar een goed doel

elke maand eenmaal: een origineel cadeau geven/daad 
bedenken tgv een chagrijnige collega/buurvrouw



Ontspannen oefenen:
ambitieus groeien in concrete ‘godsvrucht’

meetbaar – regelmatig
op maat – persoonlijk 

Regelmaat en Maatwerk bij b.v. ‘dienen’:
ik zal 3 maanden lang thuis zonder morren/als zonnetje:

als eerste de was ophangen/afwasmachine leegruimen
elke week mijn vrouw een roos geven (vanaf 19 januari)

tweemaal per week zijn lievelingskostje koken



Ontspannen oefenen
ambitieus groeien in concrete ‘godsvrucht’

meetbaar – regelmatig
op maat – persoonlijk 

Regelmaat en Maatwerk bij b.v. ‘geduld leren’:
ik zal 12 weken lang, dagelijks:

Voor een positief ding God bedanken bij ontwaken/inslapen
Eens per dag een echt compliment geven aan irritante 

huisgenoot/collega/…..
2x pd … niet bumperkleven, … 29km in wijk rijden



Ontspannen en ambitieus in 2021
‘daadkracht in de liefde’? 

Oefen u in de godsvrucht!
- Ontvang Genade: God geeft groei! 

- Bedenk concreet: wat echt bij jou past! 
- En doe het 3 mnd. regelmatig!


