
Zondag 20 maart 2016 - De oude mens afleggen en de nieuwe 
mens aandoen
 - Ps. Hoo Handojo -

Wil je God ervaren waar je ook bent? Op elk moment van de week en niet 
alleen op zondag?
Het christelijk leven is een levenslange wedloop. Blijf volharden in het goede. 

2 Korinthiërs 5: 17-18•
Een nieuwe schepping in Christus.◦
Alles is uit God. God is met je begonnen en God zal je volmaakt maken.◦
God is iets goed in je begonnen, maar je moet wel toelaten dat Gods ◦
Geest in je leven kan werken. Hij is de pottenbakker die een mooie pot 
wilt maken. God heeft een mooi plan met elk van ons.
Ben je gefocust op je eigen 'ik' (= de oude mens) of is je focus op God?  ◦

2 Korinthiërs 5: 15-16•
Eigenlijk leef je niet meer voor jezelf, je bent gestorven en opgewekt met ◦
Christus. Je bent een nieuwe mens IN Christus.

Efeziërs 4: 17-18, 19-24•
Een heiden = iemand die vervreemd is van God, met een verhard hart.◦
Als christen kan je ook vervreemden van God. Laat dit niet gebeuren. Om ◦
contact te behouden met God moet je dagelijks je eigen ‘ik’ (= je oude 
mens) afleggen. Ga tot God met lofprijs en aanbidding. Bekleed je met de 
nieuwe mens. Wordt vernieuwd in je denken.

Efeziërs 5: 18-19•
Wordt niet dronken aan de wijn, maar wordt vervuld met de Geest.◦

Openbaring 14: 2•
In de hemel is er voortdurend een hemels geluid.◦

Kolossenzen 3: 12, 9-10•
Bekleed je met de vruchten van de Geest (o.a. vriendelijkheid, ◦
nederigheid,…). Dit is opnieuw de oude mens afleggen en de nieuwe 
mens aandoen.
‘Overeenkomstig het beeld van God over jou’. Je identiteit is in wat God ◦
over je denkt en dit beeld is zeer mooi.



Mattheüs 26: 39•
Jezus wist wat Hem te wachten stond in de hof van Getsemane. Toch bad ◦
Hij: “Niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.” Dit is het ultieme voorbeeld van 
Gods wil volgen.


