
Zondag 9 februari 2014 - Zoë, het leven uit God
Ps. Hoo Handojo


Johannes 12: 24-25•
1e keer 'leven' in vers 25: komt uit het Grieks 'psychei' = natuurlijk leven, ◦
leven in de ziel
2e keer: (eeuwige) leven komt ook uit het Grieks 'Zoe' = leven uit God◦
Dus we moeten bereid zijn om het natuurlijke leven op te geven om het ◦
eeuwige leven te kunnen krijgen.
'bios' = allerlei soorten leven◦


1 Johannes 5: 12-13•

Hier is het woord 'leven', Zoë in het Grieks. Dus het leven uit God.◦
Hoe krijg je nu dit eeuwige leven (Zoë)? Niet door daden, maar door het ◦
hebben van Gods Zoon in je leven… = Jezus Christus. Dit wil dus zeggen 
dat de 'geestelijke wedergeboorte' een noodzaak is.


Johannes 3: 36•

"Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ◦
ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op 
hem."


Het leven van God wordt gekenmerkt door de volgende dingen:

Goddelijkheid•
Eeuwigheid = onveranderlijk, geen begin en geen einde•

Het enige echt leven volgens God is het goddelijke leven. Buiten dit 
goddelijke leven is er eigenlijk geen leven. Alle andere soort leven is 
slechts tijdelijk. Als we weten dat we geschapen zijn volgens het 
beeld van God, dan zouden we ook zijn leven moeten hebben. Dus 
eeuwig, goddelijk leven. En dit krijg je via Jezus Christus, de Alpha en 
Omega…

Als je aangestoken bent door het goddelijke leven en in vuur en vlam staat, dan 
doe je vanalles om dit te behouden.


Johannes 11: 25•
Ik ben de Opstanding en het Leven (=Zoë). Wie in Mij gelooft, zal leven, ook ◦
al was hij gestorven.




Anekdote: Een patiënt zei tegen de dokter: "Dokter, ik ben bang om oud te 
worden." Zegt de gelovige doker tegen de patiënt: "Wees juist blij dat u al zoveel 
jaren hebt mogen meemaken in goede gezondheid. Het is genade van God. Velen 
zijn al gestorven op jongere leeftijd."


Exodus 3: 12•


Johannes 14: 6•
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven (= Zoë). ", zegt Jezus.◦


Hebreeën 7: 16 → onvergankelijk leven•


Handelingen 2: 24 → Jezus kon niet door de dood worden vastgehouden, •

omdat Hij Zoë-leven (= onvergankelijk, eeuwig leven) in zich heeft. Zijn 
opstanding uit de dood was onvermijdelijk. 


Kolossenzen 2: 9-10•
"In Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk."◦
De Heilige Geest woont in je en dus ook de hele volheid van God (drie-in-◦
één).


