
Onbeperkte energie

Vlammen of smeulen



6 Ik spoor je aan het vuur brandend te houden van de gavedie God je schonk toen ik je de handen oplegde.7 God heeft ons niet een Geest van lafhartigheid gegeven,maar een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid.8 Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen;schaam je ook niet voor mij, die omwille van Hemgevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie,met de kracht die God je geeft.9 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak.
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1 Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa’shulp in: ‘Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd grootontzag had voor de HEER, is gestorven. Nu zal mijnschuldeiser komen en mijn twee kinderen als slavennemen.’
2 ‘Wat kan ik voor u doen?’ vroeg Elisa.‘Vertel me eens, wat hebt u nog in huis?’‘Alleen een kruikje olie, heer,’ antwoordde ze, ‘verder niets.’3 Toen zei Elisa: ‘Ga bij uw buren kruiken en kannen te leenvragen, lege, zo veel als u er krijgen kunt.
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5 Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich.Terwijl haar kinderen haar de kruiken en kanneneen voor een aangaven, goot ze de olie over.
6 Gaandeweg raakten ze allemaal vol.‘Geef de volgende eens aan,’ zei ze tegen haar zoon.Maar die antwoordde: ‘Er zijn er niet meer.’Toen hield de olie op te vloeien.

2 Koningen 4



N.B. Dilemma: Olie op, sterven of kinderen slaven
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N.B. Dilemma: Olie op, sterven of kinderen slaven
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2. Vraag hulp (bij profeet, buren)
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N.B. Dilemma: Olie op, sterven of kinderen slaven
Advies: 1. Ga uit van wat je wèl hebt

2. Vraag hulp (bij profeet, buren)
3. Blijf geven, dan blijft olie stromen
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1. Energiearmoede
Wat schaars is krijgt aandacht...: Energie!

[ 2023 ]



Esther van Fenema: ander ‘energie’-tekortPsychiater

We lijden aan eenzaamheid, onzekerheiden somberheid, en voelen vertwijfeling en angst.We worstelen met psychische klachten,die veelal terug te voeren zijn op zingevingen vooral het gebrek eraan: leegte.

Ook kerken leger: Ontmoedigend...



1. Nero > Paulus 4:6 Mijn einde nadert
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1. Nero > Paulus 4:6 Mijn einde nadert
2. Persoonlijke dreiging >

3:12 Wie met Jezus wil leven zal worden vervolgd.3. Kerk > verdeeld

Ook Timoteüs ontmoedigd

[ Het wordt toch niks met dat Koninkrijk van God... ]



Thierry Baudet:

“Het christendom is voor mij te veel een religie voor losers...altijd dat kruis, altijd dat lijden... Waar is het succes...?”



Paulus vanuit dodencel - 1:8v

Schaam je niet om van onze Heer te getuigenen schaam je ook niet voor mij...,deel in het lijden voor het evangelie.
Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak.



Paulus vanuit dodencel - 1:8v

Schaam je niet om van onze Heer te getuigenen schaam je ook niet voor mij...,deel in het lijden voor het evangelie.
Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak.

Waar moet Timoteüs (jij, ik) de energie vandaan halen?



1:6
Ik spoor ik je aan het vuur brandend te houdenvan de gave die God je schonk.

2. Energierijkdom

Ga uit van je wèl hebt!



1:6
Ik spoor ik je aan het vuur brandend te houdenvan de gave die God je schonk..

χάρισμα = genade-gavecharisma



~ profeteren ~ dienen ~ onderwijzen
~ troosten, bemoedigen ~ genezing ~ uitdelen
~ leidinggeven ~ tongentaal ~ barmhartigheid

~ geloof ~ hoop ~ liefde

Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest...
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~ profeteren ~ dienen ~ onderwijzen
~ troosten, bemoedigen ~ genezing ~ uitdelen
~ leidinggeven ~ tongentaal ~ barmhartigheid

~ geloof ~ hoop ~ liefde

Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest...
Hij geeft energieom gavenin te zetten



Hoe meer ruimte voor de Geest,hoe meer energie om gaven in te zetten
.



Hoe maak je ruimte voor Gods Geest?



Handelingen 2
37 Toen ze dit hoorden (hun zonde beseften),waren ze diep getroffen en vroegen...:‘Wat moeten we doen, broeders?’
38 Petrus: Kom tot inkeer en laat jullie allen dopenin de naam van Jezus Christusom vergeving te krijgen voor jullie zonden.

Dan zal de Heilige Geest jullie geschonken worden!



Timoteüs had dit alles gedaan- geestelijke opruiming- doop+ Gods Geest was in hem,
maar slechts smeulend!



Timoteüs had dit alles gedaan- geestelijke opruiming- doop+ Gods Geest was in hem,
maar slechts smeulend!

EN BIJ JOU?
smeulend of vlammend?



Wat kan je verwachten van wanneer de Geest ‘vlamt’?



1:7
God heeft ons niet een Geestvan lafhartigheid gegeven,maar een Geest van 1. kracht2. liefde

3. en bezonnenheid



DE HAMVRAAG Hoe houden we het vuurvan de Geest brandend?

3. Energievoorziening



Denk aan de Kruiken & Kannen van de weduwe!

DE HAMVRAAG Hoe houden we het vuurvan de Geest brandend?



Van huis uit! - 2Tim.1:5, 3:14vv
Kruik 1 Voeding met Gods Woord



Kruik 2 Contact met GodPersoonlijk / als gemeente - 1:3 Paulus voor Tim, Van voor ons.
Kruik 1 Voeding met Gods Woord



Kruik 1 Voeding met Gods Woord
Kruik 2 Contact met God
Kruik 3 SamenkomenWaar 2 of 3 samen, daar Ben Ik - Praktijk 1e gemeente



Kruik 1 Voeding met Gods Woord
Kruik 2 Contact met God
Kruik 3 Samenkomen
Kruik 4 Samen uitzendenAntiochië - Hand.13:1-3



Kruik 1 Voeding met Gods Woord
Kruik 2 Contact met God
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Kruik 1 Voeding met Gods Woord
Kruik 2 Contact met God
Kruik 3 Samenkomen
Kruik 4 Samen uitzenden
Kruik 5 Ondersteunen wie in nood is
Kruik 6 Deel het evangelie uitWij gered en geroepen tot heilige taak - 1Tim.1:8,9



Dilemma: Sterven of kinderen als slaven - Ervaar je nood?
Geestelijke Energiearmoede?
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Dilemma: Sterven of kinderen als slaven - Ervaar je nood?
Advies profeet:

1. Ga uit van wat je wèl hebt - al is het smeulend
2. Bereidheid hulp te vragen - durf jij dat?
3. Blijf getuigen, dan blijft het stromen - blijf actief



Onbeperkte energie
Smeulen of vlammen

Eigen kracht of kracht van de Geest
?🙏



Vader God, met heel ons hartverlangen wij naar U,Kom en leid ons.
Vul ons met Uw Geest.

Maak dat Jezus in ons wordt gezien.Gebruik ons om Uw liefde te delen,in onze omgeving en wereldwijd,tot eer en glorie van Uw Naam.Amen


