
     oud gereformeerd c.s

     vergadering van gelovigen

     atheisme

     wereld van vermaak en glitter

                                  

                             -  televisie         -  hobby's                  -  telefoon                -  alcohol

                             -  woning           -  kinderen                -  computers            -  roken     -  kerk

     Afgoderij:       -  auto                -  man/vrouw            -  geld                       -  drugs     -  Jezus 

                             -  kleding           -  gezondheid           -  bedrijf                   -  sex

                             -  uiterlijk           -  werk                       -  vriend/vriendin    -  porno          

                                                                        

     zondagsviering

     kerstfeest

     hemelvaartsdag

     dankdag

     biddag

boedisme

isla

  

roomskatholiek

gereformeerd

hervormd

gemak, praal, genoegens

achting van mensen

ijdel gezelschap

brood en spelen

Wijk niet ter rechter of ter linkerhand, wend uw voet af van het kwade!! (Spr. 4:27)

SION

Het eeuwige leven

en het gezegend aardrijk

zijwegenzijwegen

weg des levens

wegen die een

mens afhouden

van de Ware weg

Laat uw ogen rechtuit zien,

en uw oogleden zich recht

voor u heen houden.

Weeg den gang uws voets,

en laat al uw wegen wel ge-

vestigd zijn. (Spr. 4:25-26)

loslaten: alles wat van 

deze weg afwijkt

10 geboden

natuurwetten

spijswetten

zelfverloochening

zelfovergave

harmonie

weg van éénheid

deze

wegen

leiden

naar de

eeuwige

dood

Laat uw hart tot haar wegen

niet wijken, dwaal niet op 

haar paden. (Spr. 7:25)

begeerlijkheid

eigengerechtigheid

vleselijke lusten

hoogmoed

jehova getuigen

Den weg des vredes kennen

zij niet en er is geen recht in

hun gangen, hun paden maken

zij verkeerd voor zichzelven;

al wie daarop gaat, die kent

den vrede niet. (Jes. 59:8)

Er is een weg, die iemand 

recht schijnt, maar het laatste

van dien zijn wegen des doods.

(Spr. 16:25)

Ik zet mijn treden in Uw spoor,

Opdat mijn voet niet uit zou glijden;

Wil mij voor struikelen bevrijden,

En ga mij met uw heillicht voor.

Ik roep U aan, k'blijf op U wachten,

Omdat G', o God, mij altoos redt;

Ai, luister dan naar mijn gebed,

En neig Uw oren tot mijn klachten. (Ps. 17:3)

Wacht op JHWH, en houd Zijn weg, en Hij zal

u verhogen, om de aarde erfelijk te bezitten;

En gij zult zien dat de goddelozen worden

uitgeroeid. (Ps. 37:34)

Doe mij op t'pad van Uw geboden treen;

Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen.

(Ps. 119:18)

Ik kies den weg der Waarheid voor mijn voet,

Om mij van t'pad der zonden af te keren. (Ps. 119:15)

Ik heb bedaard mijn wegen na gegaan,

Mijn voet gekeerd tot Uw getuigenissen,

En mij gehaast die paden in te slaan,

Waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen,

k'Heb niet vertraagd, om, op die effen baan,

Het doel van Uw geboden niet te missen. (Ps. 119:30)

Gij kunt niet God dienen en de Mammon. (Matt. 6:24)

Kiest dan heden, wien gij dienen zult. (Joz. 24:15)

Kiest dan heden welke weg gij lopen wilt!

Ik heb verkoren den weg der Waarheid, 

Uw rechten heb ik mij voorgesteld. (Ps. 119:30)

Welke weg loopt u??

Maar mijn volk wou niet,

Naar Mijn stemme horen,

Israel verliet,

Mij en Mijn geboon,

Het heeft zich andere goon

Naar zijn lust verkoren

JHWH

JHWH, ai maak mij Uwe wegen,

Door Uw woord en Geest bekend

Leer mij, hoe die zijn gelegen,

en waarheen Ge Uw treden wendt. (Ps. 25)

Er zijn duizenden wegen, ja zovele wegen als er mensen zijn, maar

er is één weg die recht is, en deze moeten we kennen, verkiezen,

en bewandelen. Dit kan niet zonder de inwoning en bearbeiding

van de Heilige Geest. Doe ons dan ons verenigen met de woorden

van de psalmdichter en zeggen:

      Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest,

      Mocht die mij op mijn paan ten Leidsman strekken.  (Ps.119:3)

En nu zult u misschien denken - ik heb het ook dikwijls in mijn jeugd 

gedacht, en later ook nog wel eens - zouden dan al die mensen het

mis hebben? 

U moet zich afvragen of u gelooft dat u het niet mis hebt.
J.P Paauwe

"Koop de waarheid en verkoopt ze niet". Verkoop ze niet ter wille

van de vriendschap van de wereld. De wereld ligt in het boze. 

Niemand heeft enig vermoeden van de vreselijke vijandschap van de

wereld tegen de waarheid en tegen het waarachtige belang van een 

mens. Wilt u in deze wereld leven, haar vriendschap en achting

zoeken? Dan zegt de bijbel dat ge een vijand van God zult gesteld

worden. Verkoop ze niet ter wille van de wereld. Verkoop de waarheid

niet om vrede in huis te hebben. Let op u roeping! Willen uw huis-

genooten niet volgen? U hebt te vragen wat u roeping is. Verkoop ze

niet voor enig tijdelijk voordeel of voor een positie in de wereld,

voor een betrekking, verkoop ze niet. Verkoop ze niet om een huwelijk

te kunnen sluiten. "Koop de waarheid en verkoopt ze niet"! De wereld

laat haar vriendjes alleen. Onderwerp u "onder de krachtige hand Gods,

opdat Hij u verhoge te zijner tijd" (1Petr. 5:6) Ga u weg, en laat één ding

voor u nodig zijn!

weg van duisternis naar Licht

weg van dood naar Leven

weg van onbewustheid naar Bewustheid

weg van dwaasheid naar Wijsheid

weg van ongeluk naar Geluk

weg van disharmonie naar Harmonie

weg van onvrede naar Vrede

weg van kou naar Warmte

weg van ongehoorzaamheid naar gehoorzaamheid

dagelijkse bekering

verbond

     evangelisch, etc.

 


