Zondag 19 juni 2016 - Kracht en heerlijkheid in Gods Koninkrijk
- Ps. Hoo Handojo • Mattheüs 6: 13
◦Gods koninkrijk moet komen hier op aarde, in kracht en heerlijkheid,
zoals in de hemel.
‣ Er is kracht in Gods koninkrijk. Het is een andere mentaliteit dan de
mentaliteit van een slaaf. Een mentaliteit afkomstig van God.
• Genesis 1: 26
◦De mens is gemaakt naar het beeld van God. En is gegeven om te heersen
over de schepping. In het hof van Eden, het paradijs, was het allemaal
perfect: geen ziekte, honger, pijn…
◦Na de zondeval was dit perfecte plaatje gebroken. Ze moesten weg uit
het paradijs, weg uit Gods Koninkrijk.
◦Enkel door Christus' offer aan het kruis is de zonde vergeven, en is er
herstel gekomen tussen de relatie tussen God en de mens.
‣ "Wie vermoeid en belast is, kan tot Christus komen en rust
ontvangen." (Mattheüs 11: 28)
• Johannes 10: 9-10
◦Behoudenis (alles wat je nodig hebt: rust, vrede, geluk, voorspoed…) als je
door de deur gaat, de deur die Christus is. Ga door de deur en kom
binnen in Gods Koninkrijk.
◦Buiten Gods Koninkrijk is de dief (de duivel) actief.
• Mattheüs 13: 44, 45-46
◦Parabel van iemand die alles verkoopt wat hij heeft om een akker te
kopen waar een schat in verborgen is. En een 2e parabel van iemand die
alles verkoopt om een parel van onschatbare waarde te kopen.
‣ Ben je bereid om alles op te geven om Gods Koninkrijk binnen te
gaan? Ben je bereid om je prioriteiten anders te zetten?
‣ Aardse bezittingen neem je niet mee als je sterft. Wees dus zeker dat
je in Gods Koninkrijk bent.
Hoe kom je binnen in Gods Koninkrijk?
1) Bekering
2) Wedergeboorte
3) Verder gaan in Gods Koninkrijk

• Johannes 3: 5
◦Geboren uit water en Geest om binnen te kunnen gaan in Gods
Koninkrijk.
‣ Water = het levend water van Jezus, Gods Woord (de bijbel)
‣ Geest = de doop in de Heilige Geest
• Romeinen 14: 17-18
◦Gods Koninkrijk bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid,
vrede en blijdschap in de Heilige Geest.
• Mattheüs 6: 33
◦Zoek eerst Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en al de rest zal je
gegeven worden.
• Mattheüs 11: 28
◦2 niveau's van rust:
‣ Kom tot Jezus als je vermoeid en belast bent en je zal rust krijgen.
‣ Leer van Jezus, neem Zijn juk op, en je zal rust vinden.
• Mattheüs 9
• Mattheüs 5: 3-4, 8

