
Zondag 17 juli 2016 - Agressief zijn in de Geest
 - Ps. Hoo Handojo -

Wees agressief in de geest… Ken je rechten.

Mattheüs 11: 12•
'Geweldenaars grijpen naar het Koninkrijk der hemelen'. Weet wat er ◦
voorhanden is en grijp de beloften van Gods Koninkrijk.

Johannes 17: 23•
God houdt van jou zoals de Vader van Zijn Zoon Jezus houdt. Oneindig ◦
veel is dat dus. Alles wat Jezus heeft, heb jij dan ook. 
Als je in Jezus bent, dan heb je dezelfde autoriteit als Jezus. Wees dan ook ◦
niet bang van demonen. Je bent meer dan overwinnaar in Christus.

Er zijn voortdurend verzoekingen in het leven van een christen, net zoals 
Christus ook verzocht is geweest gedurende Zijn hele leven. 
Zoek eerst Gods Koninkrijk… !

De duivel is onder je voeten. 

Kolossenzen 2: 6•
Wandelen in Christus = samen met Christus wandelen in het volle besef ◦
van wat Christus heeft, van wie Christus is. Dus wandelen in autoriteit 
(alle demonen vluchten weg), zonder vrees (liefde verdrijft alle angst), in 
Gods opstandingskracht (wonderen, genezing…)

Heb een relatie met de Heilige Geest. Dan krijg je openbaring…

Efeziërs 1: 3•
Je bent gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten.◦

Kolossenzen 2: 7-10•
Overvloedig in dankzegging. Ook in moeilijke situaties. In elke situatie kan ◦
je God danken. Geniet van wat Jezus al gegeven heeft.
Pas op voor leringen van mensen (filosofie, wereldse wijsheid…)◦
In Jezus Christus woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. ◦
Je bent volmaakt in Christus◦



Romeinen 8: 17•
Je bent erfgenaam van God. Je hebt het niet verdiend, maar het is door ◦
Gods genade dat je alles krijgt wat God voor je heeft bereid.

Kolossenzen 2: 12-15•
Je bent levend gemaakt door de vergeving van je overtredingen. Het ◦
schriftelijk bewijs van je zonden is uitgewist. Het is allemaal aan het kruis 
genageld samen met Christus. Laat dus niet toe dat je wordt aangeklaagd 
door de duivel. Als je vergeving vraagt, berouw hebt, dan wordt je weer 
witgewassen door Jezus' bloed.


