
HOU HET VUUR ALTIJD BRANDEND!



En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar Hem toe om 

Hem te verzoeken, en zij vroegen Hem of Hij hun een teken 

uit de hemel wilde laten zien. Maar Hij antwoordde en zei 

tegen hen: Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, 

want de hemel is rood; en 's morgens: Vandaag storm, 

want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van 

de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen 

van de tijden niet onderscheiden? (Matth. 16:1-3)



GEHEIM VAN DE WETTELOOSHEID



En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de 

liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal 

tot het einde, die zal zalig worden. (Mat. 24:12-13) 



EEN IJSKOUDE KERK



GEZOCHT IN DE EINDTIJD:

BRANDENDE HARTEN VOOR JEZUS!



Handoplegging: 

identificeren met de 

plaatsvervanger





Plaatsvervanging: Welk een Vriend is onze 

Jezus, Die in onze plaats wil staan



Bloedstorting: nu moet er een lam sterven, 

terwijl ik dat heb verdiend…



Wat is de betekenis 

van het Brandoffer?



Brandoffer: je komt met een lam naar het 

altaar, en je gaat met de huid v/h dier naar huis



Het brandoffer is een aangename geur 

voor de HEERE!



Paulus: ‘Daarom, als iemand 

in Christus is, is hij een 

nieuwe schepping: het oude 

is voorbij gegaan, zie, ALLES 

is nieuw geworden.’ 

(2 Kor. 5:17)

God heeft ons 

aangenaam gemaakt in 

dé Geliefde!



Een levensstijl van dankbare aanbidding



Hoe houd je het vuur altijd brandend?



a. Wonen in het Woord van God



b. Verwijder voortdurend 

de ‘as’ van het zelfleven



‘Je moet in de tabernakel eerst door de Deur

[Poort] voordat je bij het altaar komt. Na de poort

moet je je zelfbeschikkingsrecht afleggen omdat

daar Gods principes heersen. Tegenwoordig

brengen we het altaar buiten de poort. Deze

mensen willen Gods principes niet hanteren en

hun autonomie niet opgeven. Dat is de grootste

leugen die er is.’ (Henk Binnendijk)



O God buig mijn trotse IK, geef dat ik door de knieën ga.

En leef – dankzij één blik…op Christus Die stierf op Golgotha.





Romeinen 12:1-2

c. Geef je lichaam aan God als een levend 

offer, heilig en voor God welbehaaglijk.



We hebben William Booths nodig die bereid zijn 

om met brandende harten verloren zielen te redden!



VERLANG JIJ NAAR EEN 

BRANDEND HART VOOR JEZUS?


