ZEGEN EN ZEGENEN

Wat is zegen(en)?
• OT: barach
heilzame kracht geven, het goede toezeggen
vaak zichtbaar in voorspoed/gezondheid/vrede
• NT: eulogeo. Goede woorden spreken
* eu = goed
* logos = woord

• God zegent mensen
God zegende Adam en Eva en zei tegen hen: ‘Wees
vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng
haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee,
over de vogels van de hemel en over alle dieren die op
de aarde rondkruipen.’ Genesis 1:28
Abram, Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en
uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal
zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal Ik
vervloeken en in u zullen alle geslachten van de
aardbodem gezegend worden.
Gen. 12: 1-3

• Mensen zegenen elkaar
Jakob kwam dichter bij Izak en Izak kuste hem.
Toen rook Izak de geur van zijn kleren en zegende
hem…..’ Genesis 27:27

Mensen zegenen God voor Zijn zegen
Loof (prijs) de Heer, mijn ziel en al wat in mij is zijn
heilige naam. Psalm 103: 1
Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus
CHristus die ons gezegend heeft met alle
geestelijke zegen in de hemelse gewesten in
Christus Efeze 1: 3

• Jezus zegent kinderen
..en Hij omarmde de kinderen en terwijl Hij de
handen op hen legde, zegende Hij hen
Marcus 10: 16

Oproep om de ander te zegenen
Zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u
belasteren…..’ Lucas 6:28
Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen
niet. Rom. 12:14

Priesterzegen Numeri 6: 24-27
• De Here zegene u en behoede u!
De Here doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u
genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u
vrede!'
Zo moeten ze mijn Naam op de Israëlieten leggen en
Ik zal hen zegenen.
• Vgl. 2 Kor. 13: 13
De genade van onze Here Jezus Christus
De liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest
zij met u allen.

God wil mensen zegenen
• Mozes sprak: als u de Heer uw God, gehoorzaam bent
en al zijn geboden.. zorgvuldig naleeft, zal Hij u hoog
boven alle andere volken op aarde verheffen en al deze
zegeningen zullen over u komen en u bereiken (Deut.
28: 1,2)
• Al deze vervloekingen zullen u treffen en achtervolgen
tot er niemand meer over is, omdat u de Here uw God
ongehoorzaam bent geweest en de geboden niet hebt
nageleefd. …. omdat u de Here uw God niet met
vreugde hebt gediend, blij met alles waarmee Hij u
gezegend heeft (Deut. 28: 45, 47).

Zegen alleen door Jezus Christus
• Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek
van de wet door voor ons een vloek te
worden, want er staat geschreven: vervloekt is
een ieder die aan een hout hangt, opdat de
zegen van Abraham in Jezus Christus tot alle
volken zou komen en opdat wij de belofte van
de Geest zouden ontvangen door geloof.
Galaten 3: 13, 14

Je ontvangt zoveel meer als je gaat
zegenen
• Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb
elkaar lief .. wees barmhartig en bereid de
minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad,
en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet
terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen
ontvangt, want daartoe bent u geroepen.
Immers: Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet
geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij
moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en
voortdurend vrede nastreven.
(1 Petrus 3: 8- 11)

Zegenen…??

• Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie
zijn kracht ontleent aan stervelingen en zich
afkeert van de Heer. Hij is als een struik in een
dorre vlakte, hij merkt de komst van de regen
niet op.
• Gezegend wie op de Here vertrouwt, wiens
toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom
geplant aan water, zijn wortels reiken tot in
de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet
op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden
van droogte deren hem niet, steeds weer
draagt hij vrucht (Jer. 17: 5-8)

Tot een bron van zegen
- thuis
- familie
- buurt, werk
- kerk
- wereld
- Israël
- enz.

