
Early Birds

Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij 

liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, 

die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven 

heeft als offer, als een geurige gave voor God.   Laat 

er bij u geen sprake zijn van ontucht of 

zedeloosheid, of van hebzucht - deze dingen horen 

niet bij heiligen. 
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Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal 

is ongepast - spreek liever woorden van dank. Want u 

moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, 

zedeloos of hebzuchtig is - dat is allemaal afgoderij -

geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus 

en van God. 
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Laat u door niemand met loze woorden misleiden, 

want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door 

zijn toorn. Gedraag u dus niet zoals zij, want eens 

was u duisternis maar nu bent u licht, door uw 

bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van 

het licht. 
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Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en 

waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. 

Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van 

de duisternis maar ontmasker die juist, want wat 

daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk 

voor woorden. 
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Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, 

wordt openbaar, en alles wat openbaar wordt, is zelf 

licht. Daarom staat er:  'Ontwaak uit uw slaap,  sta 

op uit de dood,  en Christus zal over u stralen.' Let 

dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet 

als dwazen maar als verstandige mensen. 
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Gebruik uw dagen goed, want we leven in een 

slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer 

te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want 

dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u 

vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en 

liederen die de Geest u ingeeft. 
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Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank 

God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van 

onze Heer Jezus Christus.
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