
Paaszondag. 

1 Joh 4:7-19 > Wij kunnen enkel God echt liefhebben als we tot vol besef komen 
van Gods liefde voor ons. Hij houdt zoveel van ons dat Hij ons wil sparen, 
ondanks dat we echt veel verkeerd gedaan hebben.

De reden van ons bestaan is om relatie te hebben met God. 

Er is een zonde van generatie op generatie. Vb: liegen over de eigen vrouw zoals 
Abraham en Isaak. 
Deze zonde van liegen/bedriegen gaat ook door naar Jacob. 

Oordeel niet, want dan zal je ook geoordeeld worden. Wat je oordeelt bij een 
ander doe je vaak zelf op een later moment. 

Ef 6:1-4 > Kinderen gehoorzaam je ouders want dan zal je een lang leven hebben
2 Tim 3:1-5 > op het einde zal iedereen voor zichzelf leven
Joh 10:10 > God wil ons leven en in overvloed geven.
Col 1:11-14 > Jezus heeft ons uit de duisternis getrokken en in Gods Koninkrijk 
gezet, verlost door Zijn bloed. De duivel heeft dus geen macht meer over ons. 
2 Kor 4:3-4 > satan verblindt de mensen met zijn leugens. God is echter een God 
van liefde en geen dictator. De leugen dat het niet leuk is om God te volgen, klopt 
langs geen kanten. Jezus was immers gekomen om ons te redden van de straf van 
de zonde. 

Het evangelie: Als we ons bekeren, tot God komen en het offer van Jezus aan het 
kruis aannemen, dan geeft Hij ons een nieuw hart van vlees i.p.v. steen. Hij geeft 
ons ook de kracht van de Heilige Geest om te overwinnen. 

Ps 139:1-16 > Gods hand is altijd en overal bij mij. 

Word niet verblind door de god van deze eeuw (= de duivel). Het is veel 
heerlijker en beter om samen met God te leven. 

Wat heeft Jezus gedaan aan het kruis?
Ef 2:1-8 
Gal 3:11-14
Col 2:13-15 > Hij heeft de machten volledig ontwapend.  


