
Zondag 16 november 2014 - Je bent een kind van God
- Ps. Hoo Handojo -

Johannes 1: 12•
Heb je God aangenomen? Dan ben je een kind van God.◦

Romeinen 8: 14•
Je bent een erfgenaam van God als je geleid wordt door de Heilige Geest.◦
Je was wees, en nu ben je geadopteerd door de Koning. Hij is de beste ◦
Koning die er is, zorgt voor bescherming,… 

Efeziërs 1: 3•
Alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten: ◦

autoriteit en macht ‣
Vrede ondanks omstandigheden‣
Vreugde   "                "‣
Tekenen en wonderen doen‣

Mattheüs 6: 33-34•
"Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al deze dingen ◦
zullen u erbij gegeven worden."
Het materiële is dus niet de 'geestelijke zegen'. In je dagelijkse behoeften ◦
wordt voorzien als je eerst God zoekt.
Laat de materiële zegen geen maatstaf zijn voor je geestelijke toestand.◦
Focus op Gods koninkrijk, focus op Jezus. Laat de stress los…◦

Galaten 4: 1-7•
Een onmondig kind = als een slaaf ◦
Groeit op tot een zoon, en dus een echte erfgenaam van God door ◦
Christus.
Het is goed om een kind van God te zijn, maar laat de Heilige Geest toe om ◦
je te helpen opgroeien tot zonen en dochters van God.



Efeziërs 1: 11-12•
Je hebt een erfenis ontvangen (= vertaling uit Engels)◦
Eerst herboren, dan vervuld met de Heilige Geest.◦

Besluit: Je hebt als kind van God alle erfenis ontvangen. Je kan er pas gebruik van 
maken als je opgroeit tot zoon/dochter van God. Groei dus op met de kracht van 
de Heilige Geest.

Handelingen 10: 38•
Wat deed Jezus op aarde? Hij deed goede dingen, maar hij deed vooral ◦
genezingen en bevrijdingen van de onderdrukten en geplaagden door de 
duivel. Hij predikte het evangelie, het goede nieuws.
En jij, als zijn discipel, zal hetzelfde doen en meer nog dan dat.◦


