
Zondag 24 mei 2015 - Werk samen met God de Heilige Geest
- Ps Hoo Handojo -

Kolossenzen 2: 13-15•
De macht van satan is gebroken door het offer van Jezus Christus!◦

Kolossenzen 4: 12•
Het is mogelijk om in de wil van God te wandelen, om een overwinnend ◦
leven te hebben… door gebed. Het is mogelijk, maar enkel met de hulp van 
God, met Gods kracht door de Heilige Geest.

Naast de vervulling met de Heilige Geest blijven ook de andere dingen ◦
belangrijk. Gods woord bestuderen, God aanbidden, gebed, tot een 
gemeente behoren, verandering van karakter,… 

Johannes 1: 12•
Door het geloof in Jezus Christus krijg je het recht om een kind van God te ◦
worden.

Handelingen 1: 8•
Door de vervullling met de Heilige Geest krijg je kracht ('doenamos', ◦
dynamiet kracht) om Jezus' getuigen te zijn.

Illustratie: 2 tuinmannen die een grote tuin moeten besproeien. Tuinman A ◦
heeft een lange tuinslang (= Heilige Geest). Tuinman B heeft enkel een gieter 
(= eigen kracht)… Tuinman A zal veel efficiënter de tuin kunnen besproeien. 
Anderzijds is het ook belangrijk om het werk effectief uit te voeren. Als 
tuinman A weken lang de tuin niet besproeid, en tuinman B doet het wel 
zeer frequent… uiteindelijk zal de tuin van tuinman B er toch beter uit zien. 

Conclusie: het is niet enkel voldoende om de vervulling met de Heilige ◦
Geest te hebben. Je moet er ook actief in wandelen. Wandel in de wil van 
God.

Romeinen 12: 2•
Vernieuwing van denken. Dit moet je bijv. actief doen, met de hulp van Gods ◦
Geest natuurlijk.



De vervulling met de Heilige Geest is geen vervanging van je persoonlijke 
bijbelstudie, van je gebed, van het trouw zijn in een gemeente…

Efeziërs 6: 11, 13-17•
Bekleed je met de HELE wapenuitrusting, niet enkel met een gedeelte ervan.◦

middel omgorden met de Waarheid‣
borstharnas van gerechtigheid‣
voeten geschoeid met de verkondiging van het Evangelie‣
schild van geloof‣
helm van zaligheid‣
zwaard van de Geest (= het Woord van God)‣
bid voortdurend in de Geest‣

Let niet op 'geestvervulde' christenen die geen goed voorbeeld geven van een 
veranderd karakter... God is met iedereen bezig. Kijk naar jezelf en wandel zelf 
met God.


