
Zondag 4 september 2016 - Zoonschap
 - Ps Leo Maat -

Hebreeën 2: 10•

Romeinen 8: 29•
Zoals Jezus is, zo zijn wij hier op aarde (gelijkvormig aan de Zoon)◦

Wij zijn gezeten samen met Christus in de hemelse gewesten.
Johannes spreekt ergens over kinderen, jongelingen (overwinnen door het 
Woord), vaders.

Het gaat over zoonschap, over totale toewijding.

1) Zonen accepteren correctie. God corrigeert de mensen die Hij liefheeft. 
(Heb 12: 5-6) Hij wilt dat je volwassen wordt. Corrigeer elkaar ook in een 
geest van zachtmoedigheid. Het gaat over volledige gehoorzaamheid

2 Korinthiërs 10: 4-6
Vers 6: Verbeter de wereld, maar begin bij jezelf. ◦

2) Mattheüs 3: 17
"Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb."◦
Vader God erkent je en je staat in Zijn autoriteit.◦
Na deze gebeurtenis (de waterdoop) wordt Jezus naar de woestijn ◦
gebracht om verzocht te worden. Waarom? Vanaf het moment dat je een 
zoon/dochter van God bent, ben je een bedreiging voor de duivel. Door 
de verzoekingen heen, kon Jezus bewijzen aan de duivel dat Hij sterker 
was dan de duivel.
De eerste verzoeking ("Maak van deze stenen brood") gaat over ◦
persoonlijke behoeften, over discipline daarin. Heb je zelfbeheersing?
De tweede verzoeking ("Spring van het dak van de tempel en de engelen ◦
gaan je opvangen") gaat over je zalving. De zalving / roeping op je leven is 
niet om jezelf te verkopen, maar om anderen te dienen.
De derde verzoeking ("Aanbid mij, de duivel, en alle koninkrijken van deze ◦
wereld zijn voor jou") gaat over aanbidding. Wie aanbid je? Jezus zei: 
'Alleen God aanbid Ik.'.

Als Jezus moest bewijzen wie Hij was ten opzichte van de duivel, dan zal iedere 



christen hetzelfde moeten doen…

De duivel is al overwonnen, en de Heilige Geest in mij is sterker dan die in de 
wereld is. Maar de duivel is nog niet uitgeschakeld. De wereld wacht op de 
zonen van God om op te staan. 
Je moet de 'sterke man' binden om vrij van die te zijn. Dus de duivel kan 
gebonden worden en de zonen van God kunnen volledig vrij zijn. 

Opmerking: Zonde is bewust iets tegen de wil van God doen. Je kan wel nog 
fouten maken, maar als zoon van God zondig je niet meer. Door de kracht van 
de Heilige Geest.

Zonen vertegenwoordigen Vader God. Jezus zei: Als je Mij gezien hebt, heb je de 
Vader gezien. Als je iemand ontvangt, die gezonden is door Jezus, dan ontvang je 
Jezus. En omdat je Jezus ontvangt, ontvang je ook God de Vader. (Johannes 13: 
20)

Je bent gekend > bestemd > geroepen > gerechtvaardigd > verheerlijkt door 
God. Denk niet meer klein over jezelf. Besef wie je bent in Christus.


