
Zondag 6 juli 2014 - Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
- Ps. Hoo Handojo -


2 Korinthiërs 5: 17•
In Christus ben je een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgegaan, het ◦
nieuwe is gekomen. Hou dus niet vast aan oude gewoonten.
Je bent een geestelijke mens, die leeft in het koninkrijk van God. Niet in het ◦
wereldse koninkrijk. Je identiteit is als kind van God.


Johannes 1: 12-13•


Romeinen 8: 14-17•
Je bent een kind van God, geen slaaf van God.◦


Efeziërs 1: 6•

God aanvaardt je zoals je bent. Hij kijkt niet naar je studies, niet naar je positie in 
de wereld. Hij neemt je op zoals je naar Hem toe komt. 


Johannes 15: 15•
Je bent geen slaaf van God, maar een vriend van God. Echte vrienden ◦
hebben geen geheimen voor elkaar. Ze kunnen alles vertellen aan elkaar. 
God wil zijn hart bekend maken aan je. Zijn plannen deelt hij met zijn 
vrienden. Cfr. Abraham en het lot van Sodom en Gomora. 


2 Korinthiërs 6: 1•

Je bent een medearbeider van God. God wil door je heen werken. ◦
Natuurlijk kan God zelf iets doen in deze wereld, maar Hij werkt bij 
voorkeur door zijn kinderen / vrienden / medewerkers.


Efeziërs 2: 6•

Je zit samen met Christus in de hemelse gewesten. Je bent dus geen slaaf. ◦
Dit wil echter niet zeggen dat je niet gehoorzaam moet zijn. 
Gehoorzaamheid blijft belangrijk. Maar alles in liefde









Psalm 37: 4-5•
God wil de wensen van je hart geven aan je. Dit wil niet zeggen dat al je ◦
hartverlangens in vervulling zullen komen. De voorwaarde is dat je een 
relatie hebt met God. Hoe dichter je bij God komt, hoe meer je op Hem zal 
lijken en hoe meer je verlangen dus op Gods verlangen zal gelijken.


Spreuken 13: 12•



Weet wie je bent. Het heeft een invloed op je verdere leven. Je bent een kind van 
God, een vriend van Christus, gezeten in de hemelse gewesten! Amen!


