
Zondag 14 januari 2018 - De wet van de Geest van Leven 
 - Ps. Hoo Handojo - 
 

1 Thessalonicenzen 5: 23-24 •
Het is God in jou die je geest, ziel en lichaam onberispelijk maakt. Het ◦
enige dat je zelf moet doen, is meewerken met God.







Figuur 1: de rechthoek stelt de mens voor, die bestaat uit geest, ziel en 
lichaam.



Bij de mens is het gezegde ‘de druppel die de emmer doet overlopen’ wel 
eens van toepassing. Gods liefde is het beste medicament. Als je vat leeg is, 
vraag dan aan God om je opnieuw te vullen met liefde.




Romeinen 7: 20-23 •
Er is strijd tussen wat je wilt doen, en wat je dikwijls uiteindelijk doet. ◦
Paulus zegt: “als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij.” Dit is 
de wet van zonde en dood (zie figuur 1). 

Er is ook een wet van het verstand. De meeste mensen willen het goede ◦
doen.




Figuur 2: Bij de bekering komt Gods Geest in je wonen. Gods wetten worden 
in je hart geschreven. Ze staan niet meer buiten je, maar komen in je. Dit is de 
wet van de Geest van leven.
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Romeinen 8: 1-2 •

De wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft je vrijgemaakt ◦
van de wet van zonde en dood.




Romeinen 7: 24-25 •

Paulus vraagt zich af: “Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze ◦
dood?” Het is Jezus Christus die je verlost! Waarom? Omdat je Jezus 
als Heer hebt aangenomen en je Hem toelaat om te regeren in je leven. 




Galaten 5: 16-17, 22-23 •

Het vlees en de Geest staan tegenover elkaar. Wandel in de Geest en je ◦
zal zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.

Wandelen in de Geest is een keuze, zelfs als je al vervuld bent met de ◦
Geest. Luister je naar de stem van de Heilige Geest?

Vers 22: vrucht van de Geest.
◦



Spreuken 4: 23 •

Bescherm je hart boven alles. Daaruit zijn de uitingen van het leven. 
◦
Het hart is een deel van je geest en van je ziel. 
◦



Zachtmoedig, liefde, vrede in je hart hebben. 



Hoe leven als christen?

1) Tot bekering komen

2) Relatie hebben met God

3) Wandelen in de Geest































