
Zondag 20 april 2014 (Pasen) - De zonde en dood overwonnen

Volwassenheid is niet afh. van de leeftijd. Volwassenheid uit zich in het gedrag.
Er is een verschil tussen kinderachtig zijn en kinderlijk zijn. Kinderachtig zijn, is 
zich gedragen als een klein kind. Kinderlijk zijn is een hartshouding van vol 
vertrouwen in God, zoals een kind ook alles voor waar aanneemt.


Johannes 11: 25-26 •
Jezus is de Opstanding en het Leven! Wie in Hem gelooft, zal niet sterven in ◦
eeuwigheid!
Jezus is de brug tussen de zondige mens en de heilige God.◦
We vieren op Pasen de overwinning over zonde en de eeuwige dood! Jezus ◦
heeft alles OVERWONNEN!


God verlangt, in Zijn grote liefde, om terug een relatie te hebben met de mens. 
De zonde is een hindernis in deze relatie.


Hebreeën 2: 14-15•


Genesis 2: 8•
de hof van Eden (= een plaats van genieten, van 'delight')◦


Jesaja 51: 3•

De woestijn wil God veranderen zodat het is als de hof van Eden, een plaats ◦
van dankzegging en luid psalmgezang.


Genesis 1: 26•

De mens is geschapen naar het beeld van God, geschapen om te heersen… ◦
niet over mensen, maar over het dierenrijk. Niet heersen om kapot te 
maken, maar heersen om het beeld van Eden ('genieten') te verspreiden 
over de aarde.


God heeft een plan voor ieder van ons. Echte voldoening in je leven heb je maar 
als je wandelt in Gods plan.








Psalm 19: 8-12•
Een principe van God is onveranderlijk, is constant. Een principe is zoals in ◦
de fysica waar 1 meter altijd 100 centimeter is. Of je nu op de Noordpool 
bent of ergens anders het blijft hetzelfde. Zo zijn principes van God ook niet 
veranderlijk afh. van de cultuur, van de tijd waarin je leeft.
Bij overtreding van principes maakt het niet uit in welke 'moderne tijd' je ◦
ook leeft. Er blijven nog altijd gevolgen bestaan.
Gods principes zijn er om te beschermen. ◦
Het volgen van Gods principes is een noodzakelijke voorwaarde om een ◦
'Eden' (= echt geluk) te hebben in je leven.



Pasen is dus de zonde en dood overwonnen. Hou daarbij rekening met de 
principes van God die een bescherming zijn voor je leven om een echt Eden (= 
echt geluk) te ervaren. 


