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Duidelijk & geen Details



Koning Josia – 2 Kron 34
Josia koning van Juda
1Josia was acht jaar oud toen hij koning werd, en 
regeerde eenendertig jaar in Jeruzalem.
2Hij deed wat juist was in de ogen van de HEERE, en ging 
in de wegen van zijn vader David en week niet af naar 
rechts of naar links.
3In het achtste jaar van zijn regering, toen hij nog een 
jongeman was, begon hij de God van zijn vader David te 
zoeken. In het twaalfde jaar begon hij Juda en Jeruzalem
van de offerhoogten, de gewijde palen, en de gesneden 
en de gegoten beelden te reinigen.



Koning Josia
4En men brak voor zijn ogen de altaren van de Baäls af. Hij 
brak de wierookaltaren, die er bovenop stonden, stuk. Ook de 
gewijde palen en de gesneden en gegoten beelden brak hij in 
stukken en hij verpulverde ze, en hij strooide het stof op de 
graven van hen die daaraan geofferd hadden.
5De beenderen van de priesters verbrandde hij op 
hun altaren. Zo reinigde hij Juda en Jeruzalem.
6Ook in de steden van Manasse, Efraïm en Simeon, ja, tot 
Naftali toe, onderzocht hij hun huizen rondom.
7Hij brak de altaren en de gewijde palen af, verbrijzelde de 
gesneden beelden door ze te verpulveren en brak al 
de wierookaltaren in heel het land van Israël stuk. Daarna 
keerde hij terug naar Jeruzalem.



Koning Josia
33Josia deed alle gruwelen weg uit alle landen die 

van de Israëlieten waren, en verplichtte ieder die in 

Israël gevonden werd, te dienen, ja, de HEERE, 

hun God, te dienen. Gedurende al zijn dagen 

weken zij niet af van achter de HEERE, de God van 

hun vaderen.



Koning Hizkia – 2 Kron 31
20Zo deed Hizkia in heel Juda. En hij deed wat goed, 

juist en trouw was voor het aangezicht van de 

HEERE, zijn God.
21In al zijn werk dat hij begon in de dienst van 

het huis van God, in de wet en in het gebod om zijn 

God te zoeken, handelde hij met heel zijn hart, 

en hij was voorspoedig.



Wandelen
• Gen 6:9 Noach wandelde met God.

• 1 Kon 3:3 Salomo had de HEERE lief, door 
te wandelen overeenkomstig de verordeningen van zijn vader 
David. Alleen bracht hij slachtoffers en reukoffers op 
de offerhoogten.

• 1 kon 8:61 Laat uw hart volkomen met de HEERE, onze God, zijn, 
door te wandelen overeenkomstig Zijn verordeningen en Zijn 
geboden in acht te nemen, zoals op deze dag.

• 2 Koningen 10:31 Maar Jehu wandelde niet nauwlettend en met heel 
zijn hart in de wet van de HEERE, de God van Israël; 

• Psalmen 86:11 Leer mij, HEERE, Uw weg,ik zal in Uw 
waarheid wandelen, maak mijn hart één om Uw Naam te 
vrezen.



Mattheus 22 - Grote gebod
35En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te 
verzoeken: 36Meester, wat is het grote gebod in de wet?
37Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw 
God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en 
met heel uw verstand.
38Dit is het eerste en het grote gebod.
39En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw 
naaste liefhebben als uzelf.
40Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de 
Profeten.



Rom 6 (BGT)
We zijn geen slaven van de zonde meer
15Betekent dit dat we kunnen doorgaan met het doen 

van verkeerde dingen? Nee, natuurlijk niet!16Jullie 

weten hoe het gaat met slaven. Als je slaaf wordt 

van iemand, dan is hij je meester. Dan moet je hem 

gehoorzamen. Nu vraag ik jullie: Wie is jullie 

meester? Is dat de zonde, die leidt tot de dood? Of 

zijn jullie gehoorzaam aan God, zodat jullie gered 

worden?







Romeinen 12 – Leven voor God
Leven voor God

121Ik roep u er dan toe op, broeders, door de 
ontfermingen van God, om uw lichamen aan 
God te wijden als een levend offer, heilig en voor God 
welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.
2En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word 
veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om 
te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke 
en volmaakte wil van God is.
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Heilige Geest
• Jeremia 31:33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die 

dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de 
HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die 
in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj 
zullen Mij tot een volk zijn.

• Jakobus 1:5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, 
laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder 
overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal 
hem gegeven worden.



Video – Thank you For Giving



Mijn leven voor Gods plan!
Ef 2:7opdat Hij in de komende eeuwen de 

allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, 

door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 
8Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, 

en dat niet uit u, het is de gave van God;
9niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
10Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus

om goede werken te doen, die God van tevoren bereid 

heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.


