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  WAT DE BIJBEL ONS LEERT OVER DE NORMEN VAN DE KERK 

 

HET LICHAAM IS DE TEMPEL VAN GOD 
1. Hoe beschouwt God het menselijk lichaam?                                     (1Kor. 6:19,20) 
........................................................................................................................... 
2 In welke twee aspecten van gezondheid is God geïnteresseerd?             (3 Joh. 2)                  
.......................................................................................................................... 

BEGINSEL VAN GEZONDHEID 

3.  Welke zijn de voornaamste beginselen van voeding?                         (1Kor.10:31) 
........................................................................................................................... 
4. Welke vleessoorten zijn goed?                                            (Lev. 11;3-20) 
........................................................................................................................... 
5. Waarom onthouden wij ons van alcoholische dranken?                         (Spr.20:1) 
...........................................................................................................................  
6. Waarom is het niet goed om tabak, koffie, en andere stimulerende middelen te 
gebruiken?                                (1Kor. 3:16,17)  
........................................................................................................................... 

LEVENENS NORMEN 

7. Hoe moet onze persoonlijke instelling zijn?                                        (1 Tim2:9,10) 
........................................................................................................................... 
8. Waarom nemen wij geen deel aan onbetamelijke zaken?                 (1Petr. 2;21) 
...........................................................................................................................  
 

W A T   M O E T   I K   D O E N? 
1. Zorg ervoor dat ik een perfect christelijk leven leef                                                     ( Mat. 5:48) 
2. Volg in alles het voorbeeld van Jezus                                                                                (1Joh. 2:6) 
De reine kerk zonder vlek of rimpel. Wij zijn het uitverkoren volk (1Pet.2:9). De christen is in de wereld maar niet 

van de wereld  (1joh.2:15-17; Jac.4:4). De kerk moet heilig en zonder vlek zijn(Efe.5:25-27). Zij moet een voorbeeld 

zijn voor de wereld zijn (Mat.5:16). Zij moet zich weerhouden van al het kwade (1Kor.9:25-27). Dynamisch 

Christendom. De Christen geeft zichzelf over (Ps.15:1-5).  Hij is eerlijk in zijn commerciële transacties (Spr.20:10).  

Zijn gedachten zijn verheven (Phil.4:8). Hij heeft zijn woorden onder controle (Ef.4:25,29).  Hij negeert de vruchten 

van het vlees en praktiseert de vruchten van de Geest (Gal.5:19-26).  Ingetogen Christen.  Ingetogenheid wordt 

aanbevolen (1Tim.2:9,10). Achterwege laten van uiterlijke versierselen (Jes.3:18:23); Gen.35:1-4; Jes.4:30). De ware 

schoonheid komt alleen door een toegewijd leven aan God (Sp.31:30). 
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MIJN BESLUIT                                _  

Ik geloof dat mijn lichaam een tempel 
van de Heilige Geest is. Daarom zal ik 
mij onthouden van alle onreine 
voeding. 
 
 
 

  

Ik accepteer          Leraar 
 
........................          ........................ 
 
 
 


