
Zondag 24 november 2013 - Kind versus zoon of dochter van 
God. (Ps. Hoo Handojo)

Gods liefde faalt nooit.


Romeinen 8: 29•
Je bent bestemd om gelijkvormig te zijn aan het beeld van Zijn Zoon Jezus ◦
Christus. Alles wat je doet, is in het teken van te lijken op Jezus Christus.
Jouw karakter wordt meer gelijk op Zijn karakter◦


(figuur)
'teknon' (kind) ⇔ 'huios' (zoon/dochter)


Johannes 1: 12•

Door de wedergeboorte in Jezus Christus heb je de macht gekregen om ◦
kind ('teknon') van God te zijn.


Romeinen 8: 14•

Wie geleid is door de Heilige Geest, is een zoon/dochter ('huios') van ◦
God. 





Velen denken: "Ik ben al wedergeboren. Dat is al goed…". Maar het is belangrijk 
om verder te groeien tot een echte zoon/dochter van God, naar het beeld van 
Jezus Christus. Verdere groei wil dus zeggen verdere groei van je karakter.


Galaten 4: 5-7•


2 Petrus 1: 1-11•
Alle wedergeboren christenen hebben eenzelfde kostbaar geloof ontvangen. ◦
Dit geloof groeit door het kennen van God en Jezus Christus. Het is Gods 
kracht die dit allemaal mogelijk maakt. Het enige dat nodig is, is een 
persoonlijke relatie hebben met God.
Er is een groeiproces: Geloof → deugd → kennis → zelfbeheersing → ◦
volharding → godsvrucht → broederliefde → liefde voor iedereen.

Als je groeit in deze dingen zal je vruchtbaar zijn in Gods koninkrijk.◦
Vers 11: Het eeuwige Koninkrijk van God wordt enkel ervaren door echte ◦
zonen en dochters van God.


Hoe bereik je mensen voor Jezus? Niet door de mensen neer te slaan met Gods 
woorden. Niet door te veroordelen. Maar wel door Gods liefde te tonen.

Wat is karaktervorming? Het is zichzelf verloochenen. Jezus zeide: "Wie Mij wil 
volgen, moet zichzelf verloochenen."


Galaten 5: 22•
GEDULD (lankmoedigheid)◦


(figuur: deelnemen aan de 
Goddelijke Natuur)
Door je relatie met God 
wordt Zijn liefde in je hart 
uitgestort, groei je in de 
vrucht van de Geest. 
Uiteindelijk groei je in de 
volheid van God. Zijn 
beloften worden 
werkelijkheid in je dagelijks 
leven. Christus in jou = de 
hoop van Glorie… 




Romeinen 5: 3 - 5•
In verdrukking mag je juist blij zijn, want daardoor ontwikkel je volharding ◦
→ ondervinding (= karakter) → hoop

Opmerking: Karakter wordt niet gevormd als er geen moeilijkheden zijn.  ◦
Enkel in moeilijke omstandigheden wordt je karakter gevormd/getraind.


Jakobus 1: 2•

In een moeilijke situatie heb je 2 keuzes: vluchten uit de situatie OF het ◦
probleem aanpakken. Cfr. een straaljagerpiloot: Hij kan direct zijn schietstoel 
gebruiken OF hij kan proberen het vliegtuig nog veilig te doen landen.


Hebreeën 10: 23•

Blijf Gods beloften belijden/uitspreken. Want God blijft trouw aan Zijn ◦
beloften.


Hebreeën 6: 15•

voorbeeld van Abraham die geduldig wachtte op de vervulling van Gods ◦
belofte…  


