
Zondag 27 maart 2016 - Jezus is verrezen!
 - Ps. Hoo Handojo -

Getuigenissen van Ika en Berien: bescherming tijdens de bombardementen in •
Brussel!

Dezelfde kracht die Jezus uit de doden heeft opgewekt, die werkt in jou! Hij 
beschermt je ingang en je uitgang.

Markus 16: 1, 3-6•
Jezus was het eerst verschenen na Zijn verrijzenis aan Maria Magdalena, ◦
een ex-prostitue. Jezus is gekomen om zondaars te redden.

2 Korinthiërs 5: 18-20•
Christenen hebben de bediening van de verzoening. Christus is het die ◦
verzoening brengt tussen God en de mens.

Johannes 1: 12•
Je bent een kind van God.◦

De vader in het gezin is belangrijk om emotionele stabiliteit te brengen bij de 
kinderen. Zo geeft ook God de Vader je identiteit vorm. Je identiteit is in 
Christus. 

Romeinen 8: 14-17•
Geleid door God = kind van God.◦
God leidt en beschermt Zijn kinderen. Daarom is er geen angst meer. Je ◦
hebt Gods Geest ontvangen.

Efeziërs 2: 10•
Je bent ook geroepen om goede werken te doen, die God van tevoren ◦
bereid heeft.

Johannes 14: 8-13•
Wat je doet, moet weerspiegelen wat God doet, hoe Hij is.◦
Dezelfde werken die Jezus deed, zijn ook bestemd voor de christenen om ◦
te doen.

Wat zijn de werken van Jezus?



 Handelingen 10: 38•
Verlossing van de boze, genezing… ◦
Jezus deed geestelijke werken. Dit is meer dan zorgen voor armen…  ◦
Hoe kan je deze zelfde werken doen als Jezus? Als je geleid wordt door ◦
Gods Geest.

Waarom was de verrijzenis nodig?
Jezus verzoent je met God. Je wordt een kind van God. Je bent ook een ◦
ergenaam van God.
Herstel van je identiteit. Naar het beeld van Christus.◦
Als je dan vervult wordt met de kracht van Gods Geest, dan zal je de ◦
werken doen die God verlangt.

Wees niet te comfortabel in je comfortzone. Denk aan de grote opdracht: Ga 
heen en maak discipelen… 

Johannes 11: 17, 25-27, 41-44•
Lazarus was al 4 dagen dood.◦
Jezus is de Opstanding en het Leven. Wie in Jezus gelooft zal eeuwig leven ◦
hebben.
"Lazarus, kom naar buiten!", riep Jezus en Lazarus kwam terug uit de dood ◦
en ging naar buiten. Hij was wel nog gewikkeld in zijn linnen doeken. 
Bevrijding was nog nodig. Zo moet je als christen vaak nog bevrijd 
worden van boze invloeden na je redding door Christus.


