Inhoudsopgave Schatten uit Gods Woord - 2
Voorwoord
Hoofdstuk 1
Wandelen met God
Wat God in onze wandel met Hem wil uitwerken
Het positieve voorbeeld van Henoch
Het negatieve voorbeeld van Lamech
Wandelen in volheid of leegheid
Wie is de God waarmee we kunnen wandelen?
Wie zijn wij dat wij met God kunnen wandelen?
Het voorbeeld van de verloren zoon
Hoofdstuk 2
Wandelen in de woestijnen van ons leven
De doodsbange wandelaar
De dorstige wandelaar
De hongerige wandelaar
De boze wandelaar
Hoofdstuk 3
Wandelen in verlangen naar God
De dorstende en smachtende ziel
De gewonde ziel
Een tot rust gekomen ziel
Hoofdstuk 4
Wandelen onder Gods bescherming
De herder en hoeder van de zielen
Bescherming voor Israël
Geweldige beloften voor het toekomstig Israël.
Bescherming voor ons
Hoofdstuk 5
Wandelen met een verborgen God
Onduidelijkheid over Gods verborgenheid
Gods verborgenheid is niet Gods afwezigheid
Gods verborgenheid is niet Gods onverschilligheid
Gods verborgenheid is geen machteloosheid
Gods verborgenheid is Gods beleid
Gods verborgenheid is Gods strijd
Gods verborgenheid is onze veiligheid
Verborgen gebedsleven (Mattheüs 6:6)
Verborgen verdriet (Psalm 10:11-14)
Verborgen vernieuwing (2 Korinthe 4:16-18)
Verborgen verwachting (2 Korinthe 5:7-9)
Hoofdstuk 6
Wandelen in verborgenheid
Hoe moeten wij vandaag als christen leven?
Op zoek naar de onbekende God
1. We leven in een tijd waarin God niet zichtbaar
(verborgen) is
2. God moet Zich bekendmaken
3. God moet Zijn plannen bekendmaken
4. Christelijk geloof is openbaringsgeloof
Inwijding in het onbekende
Het geheim van Gods wil
Wandelen in Gods plan
Leven naar Gods wil
Hoofdstuk 7
Wandelen in de goede werken
Goed werk en goede werken
1. De goede werken zijn de goede werken van God!
2. Het zijn de vooraf gereedgemaakte werken die
Christus deed

3. Wat zijn die werken?
4. Tot wanneer kunnen wij wandelen in de goede werken?
Uitwerken wat God inwerkt
Door wie willen wij ons laten beïnvloeden?
Waarom zijn het goede werken?
Het eerste gedicht: Gods schepping - Romeinen 1:20
Het tweede gedicht: de nieuwe mens - Efeze 2:10
Hoofdstuk 8
Verlangen naar verandering
Als wij toch eens zouden kunnen veranderen
Het moment van verandering
Het proces van verandering: heiliging
Gedachten
Gevoelens
Wil
De tot Gods doel gekomen verandering
Hoofdstuk 9
Wandelen met uitzicht
De verwachting van de gelovige
Uitzien naar de openbaring
Verwachting van de oude schepping
Verwachting van de nieuwe schepping
Verwachting van het zoonschap
Hoofdstuk 10
Wandelen in het heil van God
Wandelen met stress
Mijn ogen hebben Uw zaligheid (= heil, verlossing) gezien
Het heil in Jesaja
1. Het heil dat wordt vergeten - Jesaja 17:10
2. Het heil dat zegeningen bewerkt - Jesaja 45:8
3. Het heil dat te voorschijn treedt - Jesaja 51:5
4. Het heil waarmee wij bekleed worden - Jesaja 61:10
5. Het heil dat komt - Jesaja 62:10 en 11
Hoofdstuk 11
Wandelen in verwachting
Palmzondag
Wat verwachten wij van de Heere Jezus?
De verwachting van de discipelen en de mensen in Jeruzalem
De profetie van Zacharia
Teleurgesteld in de verwachtingen
Wat verwachten wij nu van de Heere Jezus Christus?
Lijden onder Zijn verborgenheid
De vervulling van alle beloften
Hoofdstuk 12
Wandelen met vragen
De vragen van de Heere Jezus
Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? (Joh. 20:15)
Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar
voert? (Luk. 24:17)
Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid
ingaan? (Luk. 24:26)
Waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke
overwegingen op in uw hart? (Luk. 24:38)
Hebt u hier iets te eten? (Luk. 24:41)
Hoofdstuk 13
Wandelen als opgewekte mensen
Opgewekt of opstandig
Geloven in de opstanding
Mede-opgewekt met Christus
Wel opgewekt, maar niet opgestaan
Opgewekt tot ontwikkeling komen

Hoofdstuk 14
Wandelen als verloste mensen
Verlost zijn
Drievoudige verlossing
Welke verlossingen zijn dit nu?
Hoe werkt deze drievoudige verlossing in ons leven uit?
Medewerkers in onze verlossing
Hoofdstuk 15
Wandelen in gerechtigheid
Verlangen naar herstel
De schaamte / schande van Israël en het herstel
De mantel der gerechtigheid
Bekleed zijn met Christus
Hoofdstuk 16
Wandelen in gebed
Jeremia is onzeker
Jeremia is nederig
Jeremia begrijpt God niet
Jeremia is eenzaam
Jeremia is bang en boos
Jeremia is neerslachtig
Jeremia gelooft
In gesprek met de Heer
Hoofdstuk 17
Wandelen in Gods liefde
Geworteld in de liefde
Een kale struik of een boom?
De groei van het lichaam van Christus
Hoofdstuk 18
Wandelen met plezier
Vreemde uitspraak in de Bijbel
Werelds?
Gaven van God
Het geheim van genieten
Niet te genieten
Niet vluchten
Genieten, ondanks de onvoorspelbaarheid van het leven
Hoofdstuk 19
Wandelen als uitverkoren geliefden
Uitverkoren in de Zoon
Gratie verleend uit liefde
Hoofdstuk 20
Wandelen in twee werkelijkheden
Tegelijk in twee werelden
Leven in twee werkelijkheden
Spanningen in het leven van een christen
Aan spanningen overgeleverd?
Geestelijke rust in spanningen
Conclusie
Hoofdstuk 21
Wandelen in een betere hoop
Gebeden naar Gods hart?
Offer
Betere hoop
Hoofdstuk 22
Wandelen met inzicht
Nadenken
Inzicht in Gods plan
Geestelijk inzicht
Volledig inzicht
Inzicht in Gods plan voor je leven

Hoofdstuk 23
Wandelen in zekerheid
Verzekerd van Gods nabijheid
Verzekerd tegen verlies
Verzekerd tegen storm
Gods genade in de zekerheid
Hoofdstuk 24
Wandelen met een goede God
Het lijden dat God toelaat
De uitingen van Gods goedheid
1. God herstelt ons
2. God zorgt voor ons
3. God geeft ons rust
4. God vult ons
5. God verheerlijkt ons
6. God geeft Zichzelf
Hoofdstuk 25
Wandelen zonder gepieker
Tobbende zoekers
Het zoeken van de heidenen
Gij zoekt Mij om de broden
Een Beloner van de zoekenden
Zoek de dingen, die boven zijn
Hoofdstuk 26
Wandelen met hindernissen
Schuldgevoel
Onvoldoende vertrouwen
Onrust
Ongeloof
Ongeduld
Onzekerheid
Genade

