
Zondag 24 juni 2018 - Kenmerken van een rechtvaardige 
 - Ps. Hoo Handojo - 
 
Inleiding: Bekering en wedergeboorte 
 

Jeremia 33: 3 •
Roep tot God en Hij zal je antwoorden.
◦



Romeinen 5: 1 •

Je bent gerechtvaardigd uit het geloof.
◦
Er zijn veel mensen die denken dat ze al christen zijn en eeuwig leven ◦
hebben… alleen moet je dan God echt toelaten in je leven en niet alleen 
in je denken. Je moet geloven dat Jezus je plaats heeft ingenomen, dat 
Hij aan het kruis gestorven is voor jou.




Romeinen 10: 9-10 •

Je moet echt bereid zijn om je leven in Gods handen te leggen. En dat ◦
moet je met je mond belijden… 

Wedergeboorte is een ommekeer van 180 graden. Zonde moet je wel ◦
afleggen. Je denken moet nog vernieuwd worden. 




Mattheüs 28: 19-20 •

De opdracht van Jezus is om discipelen te maken van de mensen. 
◦
Jezus zegde: “Laat alles achter en volg Mij.”.
◦



Er is dus een verschil tussen de initiële bekering en volledig wedergeboren zijn. 



 
5 kenmerken van een rechtvaardige…




Romeinen 5: 1-2 •
Gerechtvaardigd uit het geloof → verzoening en vrede hebben met God
◦

Want Gods toorn/boosheid is op de mensen die in zonde blijven ‣
leven. 

Bij de bekering is er dan verzoening, en de boosheid van God is er ‣
niet meer… Alle gevoelens van minderwaardigheid en schaamte 
gaan weg. God ziet je dan als vlekkeloos. Je bent 100% 
rechtvaardig voor God. 

Alle dingen werken ten goede voor Hen die God liefhebben.
‣




0





Je hebt vrije toegang tot de genade van God.
◦

Je positie is in Gods genade, onder een ‘open hemel’ (waar er geen ‣
belemmering is om tot God te komen)

Door de Heilige Geest sta je volledig in de genade
‣



Hebreeën 4: 16 •

Nader Gods troon van genade met vrijmoedigheid
◦


God geeft je genoeg genade om Zijn opdracht te kunnen uitvoeren. 



Als je Gods liefde eerst ontvangen hebt, zal je ook God liefhebben.






Romeinen 5: 2 •
Roemen in de hoop op de heerlijkheid van God
◦



Romeinen 5: 3-4 •

Roemen in de verdrukking → daardoor krijg je volharding → ◦
ondervinding (= maturiteit in karakter) → hoop

Iemand die de hele tijd klaagt, zal mensen van zich afstoten. Maar als je ◦
vol van Gods liefde bent, ben je als een magneet voor mensen.  




Johannes 16: 33 •

In deze wereld zal je verdrukking ervaren, maar heb goede moed. Jezus ◦
heeft de wereld overwonnen!




Romeinen 5: 5 •

Gods liefde is uitgestort in je hart door de Heilige Geest
◦


Je identiteit is in Jezus Christus.

Bid veel in tongen.  


