
Zondag 18 januari 2015 - Echte wedergeboorte
- Ps. Hoo Handojo -

(vervolg op prediking van 11/01/2015)

Romeinen 11: 36•
Alle dingen komen van God, zijn voor God. Alle heerlijkheid is tot Hem.◦

(zie ook het schema op de volgende pagina)
- Bekering / Metanoia = volledige 180° draaien
- Doop in de Heilige Geest

Deze 2 dingen zijn het minimum om het christelijk leven te leiden. Het probleem 
als je enkel bekeert bent, maar de kracht van Heilige Geest niet hebt, is dat je 
moelijk kan veranderen.

Het Koninkrijk van God is de geestelijke plaats waar je alles kan ervaren van God. 
Als christen is het dan ook de bedoeling om hierin binnen te gaan.

Wedergeboorte.

2 Korinthiërs 5: 17•
Je bent een nieuwe schepping in Christus. Het oude is voorbijgegaan, het ◦
nieuwe is gekomen.

Bij de wedergeboorte ga je van kleine kinderen naar zonen en dochters van •
God.
De doop in het water is een bevestiging van wedergeboorte.•
Als wedergeboren christen begin je vrucht te dragen: karaktervorming, zielen •
tot de Heer brengen… 

Galaten 5: 16-17, 19-21, 22•
Wandel door de Geest en je zal de begeerte van het vlees niet doen.◦
Vers 19-21: de werken van het vlees◦
Vers 22: vrucht van de Geest◦

Mattheüs 4: 4•
Een mens leeft niet alleen van brood, maar van elke woord dat uit de mond ◦
van God komt.



DE MENS (zondaar, onrechtvaardig----eeuwige dood) 
Rom 3:10,23-24 
Rom 6:23 
2 Cor 4:4 
 
 
BEKERING/METANOIA(kinderen), zonde besef en anders 
gaan denken--- 
Rom 10-9-10 
geloof in Jezus Christus als Heer en verlosser  
door GENADE,volmaakte offer van Christus,Zijn heilig bloed. 
licht schijne in de duisternis- vergeven,vrij gemaakt v slavernij vd zonde,verzoend met God 
zaad van God/eeuwig leven in de mens (verwekt door God,nog geen geboorte). 
Ervaart een zekere vrede, vrijheid, blijdschap--- 
Gal 4:3 kinderen zijn nog oiv de elementen v/d wereld.---vandaar Gods Kracht nodig om v/d wereld 
te overwinnen. 
 
 
Doop in Water 
                                                                   DOOP IN DE HEILIGE GEEST 
 
verder gaan met de kracht v/d HG,gebrokenheid-dood gaan aan de wereldse invloeden—en verder 
tot dat je Wedergeboren wordt. 
Denk aan de Zaaier Matt 13:1-9,18-23 ( 4 soorten hartscondities) 
Handelingen 14:22 doorheen verdrukkingen (de prijs willen betalen)------binnen gaan in het 
Koninkrijks God. 
 
 
WEDERGEBOORTE( zonen)                in the Kingdom of God 
2 Cor 5:17   nieuwe schepping                                        zien en binnen gaan 
                    nieuwe hart (v vlees),nieuw geest               burgerschap 
               oud leven is voorbij,nieuw leven 
Joh  3:3-5 geboren uit water en de  Geest                 
Rom 14:17 rechtvaardigheid, peace, joy 
                   in de H Geest. 
Rom 8: 12-14 – Gal 4:6  zoonschap,geleid door de Geest 
–-Erfgenamen God, ontvangen vd beloften God. Gal 4:1-7 
–-Authoriteit,tekenen en wonderen in hun leven 
–-De duivel begint terrein te verliezen,MEER DAN OVERWINNAAR IN 
CHRISTUS (Rom 8:37) 
–-Gunst van God,GEESTELIJKE GROEI 
–-Vrucht dragen (vrucht vd Geest,nieuwe zielen –--) 
–-Gods stem kunnen horen en wordt geleid door de HG. 
–-AANBIDDERS ,Sluit aan in een gemeente. 
 
VERDER GROEIEN EN DIEPER INGAAN IN HET KONINKRIJK (next levels) by the power of 
The Holy Spirit. 

Niemand is rechtvaardig.

(cfr. zondaarsgebed)

Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.

= van gedacht veranderen, 180° omdraaien


