


29. Word deze wereld 
NIET gelijkvormig!



Ik 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. 

En 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.
Romeinen 12:1 - 2 HSV



Waar richt de wereld zich op?

- Wilde feesten met veel drank en drugs

- Vrije seks met wie en wanneer je wilt 

- Verlangen naar rijkdom/eer/aanzien (hebzucht)

Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. 
Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader 
niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van 
het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van 
het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En 
de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de 

wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.
1 Johannes 2:15 - 17 HSV



De wereld haat Christenen, omdat ze niet van deze wereld zijn

Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat 
heeft.  Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het 

hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, 
maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de 

wereld u.
Johannes 15:18 - 19 HSV

Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen 
gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet 
van de wereld ben. Ik bid niet dat U hen uit de wereld 

wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. Zij zijn 
niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.

Johannes 17:14 - 16 HSV



Voor de rechtvaardige is het een 
blijdschap recht te doen, maar voor hen 

die onrecht bedrijven, is het een 
verschrikking.

Spreuken 21:15 HSV

Een man die onrecht doet, is een gruwel 
voor rechtvaardigen, maar wie oprecht 

van weg is, is een gruwel voor een 
goddeloze.

Spreuken 29:27 HSV



Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan 
niet dat de vriendschap met de wereld 

vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend 
van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God 

aangemerkt. 

Of denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt: De 
Geest, Die in ons woont, verlangt Die vurig naar 

afgunst? Hij echter geeft des te meer genade. 
Daarom zegt de Schrift : God keert Zich tegen de 
hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij 

genade.  

Vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God



Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan 
de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader 

tot God, en Hij zal tot u naderen. 

Reinig de handen, zondaars, en zuiver de 
harten, dubbelhartigen! Besef uw ellendige 

staat en treur en huil. Laat uw lachen 
veranderd worden in treuren en uw blijdschap 
in droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij 

zal u verhogen.
Jakobus 4:4 - 10 HSV

Je kan dubbelhartig zijn, zuiver je hart als dat zo is!



De wereld kan je besmetten!

De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is 
dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en 

zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.
Jakobus 1:27 HSV

Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat 
u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, 

smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, 
waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te 

houden aan het Woord van het leven, mij tot roem met het 
oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb 

hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen.
Filippenzen 2:14 - 16 HSV



Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten 
met ontuchtplegers. Echter, niet in het algemeen met de 

ontuchtplegers van deze wereld, of met de hebzuchtigen, 
of rovers, of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld 

moeten gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet 
moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt 
genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een 
afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een 

rover. 

Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Het is toch niet aan 
mij om hen die buiten zijn te oordelen? Oordeelt u immers 
niet alleen hen die binnen zijn? Maar hen die buiten zijn, 
oordeelt God. En doe de kwaaddoener uit uw midden weg.

1 Korinthe 5:9-13 HSV



Ik zal mij geen verdorven praktijken voor ogen 
stellen. Ik haat wat de afvalligen doen,  hun daden 

zullen zich niet aan mij hechten. Het slinkse hart zal 
ver van mij weggaan, de kwaaddoener zal ik niet 

kennen.
Psalm 101:3 - 4 HSV

Ik ben een vriend van allen die u vrezen en zich 
houden aan uw regels. 

Psalmen 119:63 NBV

Wie met wijzen omgaat, zal wijs worden, maar wie 
omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan. 

Spreuken 13:20 HSV



Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, 
want wat heeft gerechtigheid 

gemeenschappelijk met wetteloosheid, en 
welke gemeenschap is er tussen licht en 

duisternis? 

En welke overeenstemming is er tussen 
Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige 

met een ongelovige? Of welk verband is er 
tussen de tempel van God en de afgoden? 

Vorm geen ongelijk juk met een ongelovige



Want u bent de tempel van de levende God, 
zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden 
wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun 

God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 

Ga daarom uit hun midden weg en zonder u 
af, zegt de Heere, en raak het onreine niet 

aan, en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een 
Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters 

zijn, zegt de Heere, de Almachtige.
2 Korinthe 6:14-18 HSV



De Israëlieten dienden de Heere wel maar ook de afgoden, ze worden 
opgeroepen om zichzelf grondig te onderzoeken

Ik zal Mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen 
alle inwoners van Jeruzalem. Ik zal van deze plaats 
uitroeien het overblijfsel van de Baäl, de naam van 

de afgodspriesters, met de priesters, en hen die 
zich neerbuigen op de daken voor het leger aan de 

hemel, en hen die zich neerbuigen en zweren bij de 
HEERE én zweren bij Malcam,  en die zich van de 

HEERE afkeren, bij Hem vandaan, en die de HEERE 
niet hebben gezocht en niet naar Hem hebben 

gevraagd.
Zefanja 1:4 - 6 HSV



Onderzoek uzelf nauwkeurig, ja onderzoek uzelf, 
volk zonder verlangen,  voordat het besluit het licht 
ziet – een dag gaat als kaf voorbij – voordat over u 
komt de brandende toorn van de HEERE , voordat 
over u komt de dag van de toorn van de HEERE .

Zefanja 2:1 - 2 HSV

Toen kwam Elia naar voren, bij heel het volk, en zei: 
Hoelang hinkt u nog op twee gedachten? Als de 

HEERE God is, volg Hem, maar als het de Baäl is, 
volg hem! Maar het volk antwoordde hem niet één 

woord.
1 Koningen 18:21 HSV



Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen 
die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechter hand 
van God zit.  Bedenk de dingen die boven zijn en niet die 

op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met 
Christus verborgen in God.

Kolossenzen 3:1 - 3 HSV

Adderengebroed! Hoe kunt u goede dingen spreken, terwijl 
u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt 
de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de 

goede schat van het hart, en de slechte mens brengt 
slechte dingen voort uit de slechte schat.

Mattheüs 12:34-35 HSV

Zoek de dingen die boven zijn, daar praat je dan ook over



Als je als christen teruggaat naar de wereld wordt het nog erger dan in het begin!

Maar deze mensen lasteren wat zij niet kennen, als 
redeloze dieren, geboren met een natuur om gevangen 

te worden en te gronde te gaan. Zij zullen in hun 
verdorvenheid ten verderve gaan, en zij die een 

zwelgpartij overdag als een genot beschouwen, zullen 
het loon van de ongerechtigheid ontvangen; 

schandvlekken en smetten zijn het, die zwelgen in hun 
bedriegerijen, als zij met u de maaltijd gebruiken. 

Hun ogen zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk; 
zij verlokken onstandvastige mensen en hebben hun 

hart geoefend in hebzucht; kinderen van de vervloeking 
zijn het.



Vers 18 Want door zeer hoogdravende woorden vol onzin 
te spreken, verlokken zij met de begeerten van het vlees 

en met losbandigheden mensen die daadwerkelijk 
ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren. Zij 
beloven aan hen vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de 

verdorvenheid zijn; want door wie iemand overwonnen 
is, van hem is hij ook een slaaf geworden.

Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht 
zijn door de kennis van de Heere en Zaligmaker Jezus 
Christus, maar daarin opnieuw verwikkeld raken en 
daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het 

laatste erger geworden dan het eerste. 



Het zou immers beter voor hen geweest zijn 
dat zij de weg van de gerechtigheid niet 
gekend hadden, dan dat zij, nadat zij die 

hebben leren kennen, zich weer afkeren van 
het heilige gebod dat hun overgeleverd was. 

Maar hun is overkomen wat een waar 
spreekwoord zegt : De hond is teruggekeerd 
naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen 
zeug naar het rondwentelen in de modder.

2 Petrus 2:12-14,18-22 HSV



Maar ik zal mij volstrekt niet 
beroemen op iets anders dan op 
het kruis van onze Heere Jezus 
Christus, door Wie de wereld 
voor mij gekruisigd is, en ik 

voor de wereld.
Galaten 6:14 HSV
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