
Zondag 4 mei 2014 - Geestelijk geloof versus geloof in de ziel.
- Ps. Hoo Handojo - 

Wij zullen grotere dingen doen dan wat Jezus gedaan heeft. Niet zozeer in 
kwaliteit, maar in kwantiteit. Met zijn allen kunnen we 


Mattheüs 28: 18-19•
Het grote zendingsbevel van Jezus: "Ga heen, onderwijs al de volken, en ◦
doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest."


Alles is door geloof. God zoekt geen werken bij de mensen, maar geloof!•
Geloof in de Geest versus geloof in de ziel. •


Markus 9: 17-29•
Het verhaal van de epileptische zoon.◦
Als kind van God heb je alle autoriteit gekregen. Niet alleen de voorganger ◦
van de kerk.
Alles wat niet uit geloof is, kan God niet behagen.◦
De discipelen konden de boze geest bij de 'epileptische jongen' niet ◦
uitdreven omdat ze twijfelden.
vers 29: bidden en vasten. Dit betekent dat je een levendige relatie met God ◦
moet hebben. Zonder God kan je immers niets.
vers 23: "Als je kan geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft."◦
Het geloof is de brug tussen jou en God.◦


Markus 16: 16-18•

Deze tekenen zullen de gelovigen volgen:◦
demonen uitdrijven in Jezus' naam‣
in vreemde talen spreken‣
slangen oppakken‣
geen schade ondervinden door het drinken van iets dodelijks‣
zij zullen gezond worden…‣

Dit is Kingdom Power (= koninkrijk kracht)◦
Het geloof in je denken (= 'believe') moet dus zakken naar je hart (= 'faith').◦

Hoe? Door een echte relatie te hebben met God. Besteed tijd met het ‣
Woord van God te lezen / op te eten… 







Romeinen 10: 17•
Geloof komt door het horen van het Woord van God… !◦


Genesis 2: 25•

Voordat Adam en Eva gezondigd hadden, schaamden ze zich niet hoewel ze ◦
naakt waren. Hoe komt dit? Ze leefden in het geestelijke en niet in het 
natuurlijke. (Gen 3: 7) Nadat ze zondigden, leefden ze niet meer in de 
geest, maar in het natuurlijke. Toen kwam de schaamte voor hun naaktheid.


Om een overwinnend leven te hebben, moet je van leven in de ziel naar leven in  
de geest gaan. Dit door de kracht van de Heilige Geest.


Hebreeën 4: 15-16•
Jezus is op dezelfde manier verleid als jij ook verleid wordt… maar Hij heeft ◦
niet gezondigd. Hoe? Door de kracht van genade. Ook Jezus had Gods 
genade en kracht nodig om niet te zondigen.


Hebreeën 5: 8-9•

Hier zie je dat Jezus gehoorzaamheid moest leren. Als Hij echt wilde, kon ◦
zelfs Hij zondigen. Ook Hij moest dus kiezen, met de genade van God, om 
niet te zondigen. Hij is volmaakt geworden.
Jezus is geboren als de Zoon van God, niet als redder. Tijdens zijn leven is ◦
Hij voortdurend verzocht en heeft Hij telkens 'nee' gezegd tegen zonde. 
Omdat Hij uiteindelijk nooit gezondigd heeft, kon Hij dus een redder zijn 
voor jou!


Besluit: Het probleem is de ziel. Leef in de Geest door veel tijd 
te spenderen met God.


