Zondag 8 februari 2015 (Antwerpen) - Geestelijk levend zijn
- Ps. Mieke Handojo Wij, als christenen, moeten wakker geschud worden. Niet geestelijk dood zijn.
• 1 Johannes 2: 12-14
◦ Er zijn verschillende geestelijke niveau's
‣ kinderen: je kent God als vader die de zonde heeft vergeven.
‣ jonge mannen: je bent sterk, blijft in het Woord van God en hebt de boze
overwonnen.
‣ vaders: je kent God die er al was van in het begin.
• Exodus 15: 22-27
◦ De Israëlieten gingen 3 dagen door de woestijn zonder water. Ze kwamen bij
de bittere bron van Mara. Het bittere water kan je zien als symbool van de
toestand van je ziel voor de bekering. Het is bitter, vol met problemen, verwond,
enz…
◦ Een stuk hout maakte het bittere water van Mara zoet. Dit stuk hout staat
symbool voor het verlossende offer van Jezus aan het kruis.
◦ God is je heelmeester. Ziekten komen dus niet van God.
◦ vers 27: 12 waterbronnen, 70 palmbomen. Parallel met Jezus en Zijn 12
discipelen en 70 leerlingen.
• Johannes 3: 1-7
◦ Als je niet opnieuw geboren wordt, kan je het Koninkrijk van God niet zien.
'Opnieuw geboren worden' is hier op het geestelijke niveau, niet op het
lichamelijke.
◦ Hoe kan je nu geestelijk herboren worden? >> zie vers 6: wat uit de Geest
geboren is, is geest. Het is dus je geest die tot leven moet komen. En als teken
van het tot leven komen van je geest, ga je in vreemde tongen (tongentaal)
spreken.
1 Petrus 2: 2
◦ Als de geest al tot leven gekomen, moet deze ook gevoed worden. Gevoed
worden met het Woord van God (= de bijbel).

Besluit:
Het is een boeiende reis als je Heilige Geest kent als een persoon. Je kan een
persoonlijke relatie hebben met God, Heilige Geest.
Een van de voorwaarden om geestelijk van kind naar jongeling te groeien, is dat je de
boze overwint. Ga dan ook niet om met de invloed van de boze.Voed je gedachten
niet voortdurend met bijv. slechte films, muziek, boeken,…
Het is God die verlangt om een persoonlijke relatie te hebben met je. Kom gewoon
tot Hem zoals je bent.

