
Zondag 1 september 2013 - Eeuwig Leven begint nu (Ps. Hoo 
Handojo)


1 Johannes 5: 11 •
Wat is eeuwig leven? Het is niet alleen het leven later met God. Mensen die dit 
denken, willen zo vlug mogelijk naar de hemel gaan.
In vers 11 staat er: "God heeft ons het eeuwige leven gegeven". Het eeuwig leven 
begint dus nu al. Vanaf het moment dat je Jezus Christus ontvangen hebt, begint 
een nieuw leven. Het begin van eeuwig leven.


Johannes 3: 16 → God heeft zijn eniggeboren Zoon gegeven zodat ieder die •

gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven HEEFT. "Heeft", dus in de 
tegenwoordige tijd.

Eeuwig leven is niet echt een plaats, maar een relatie. Relatie met God op de 
eerste plaats en ook met de mensen.


Johannes 17: 3 → Eeuwig leven = God en Jezus Christus kennen, de enige •

waarachtige God. Het is dus een gemeenschap met de drieëenheid: God, de 
Vader; Jezus Christus, de zoon; en Heilige Geest, Gods Geest.

Het uiteindelijke gevolg is natuurlijk dat je naar de hemel gaat, waar God is.◦


Mattheus 22: 37-38 → Dit spreekt over relatie hebben met God. Want hoe kan •

je van iemand houden zonder die persoon te kennen.


1 Johannes 3: 11 → Wij moeten elkaar liefhebben.•

vers 14 → Wij zijn overgegaan vanuit de dood naar het leven. En het teken ◦
daarvan is o.a. broederliefde / naastenliefde. Als je geen broederliefde hebt, 
blijf je in de dood…
vers 15 → Dit is nog sterker verwoord! Als je je broeder haat, ben je een ◦
moordenaar. En een moordenaar heeft het eeuwig leven niet blijvend in zich.



LIEFDE FAALT NOOIT!






Wedergeboren zijn, betekent dat je verandert in je relaties. Dan zijn het niet 
alleen relaties die enkel gebaseerd zijn op aantrekkingskracht of op wederzijdse 
nood, maar echte relaties gebaseerd op 'agape' liefde.

Agape-liefde = liefde gekregen van God.

Het kenmerk van wedergeboorte = de vrucht van de Geest. Wedergeboorte 
produceert vrucht.


Galaten 5: 22 → 9 kenmerken van de vrucht van de Geest. Het eerste is: liefde! •

En de andere volgen daaruit (blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing…)

Mensen die in tongen spreken, zijn niet noodzakelijk wedergeboren. Voorbeeld 
van mensen die 'reiki' beoefenen. Zij spreken ook in een soort tongentaal… maar 
werken met krachten van het duister… 
Wedergeboorte moet vrucht produceren.


Johannes 15: 12-17 → Jezus gebod is om elkaar lief te hebben zoals Jezus ons •

heeft liefgehad. Zo'n liefde kan je nooit hebben voor iemand zonder Gods 
kracht. En dat komt meer en meer als je meer tijd besteedt samen met God. 
We zijn Gods vrienden als we elkaar liefhebben… 

Als je vrienden bent van God, en je vraagt de Vader iets in Jezus' Naam, dan ◦
zal God het geven.


Besluit:

Eeuwig leven is een goede relatie met God de Vader, Jezus Christus en de •
Heilige Geest.
Eeuwig leven heeft te maken met naastenliefde.•


