Zondag 2 september 2018 - De juiste spiegel
- Ps. Hoo Handojo Een mens kijkt dagelijks verschillende keren in de spiegel. Wat zie je dan in de
spiegel? Iedereen ziet iets anders…
• 2 Korinthiërs 3: 16-18
◦ Eerst neemt de Heilige Geest de bedekking weg over je geestelijke
ogen. De bedoeling is om te zien/beseﬀen dat je onvolmaakt bent. Dan
kan je de heerlijkheid van God zien als in een spiegel. De geestelijke
spiegel is het Woord van God. Dan krijg je een juist zelfbeeld.
◦ God ziet je als volmaakt. Hij ziet je hart, kijkt niet naar de buitenkant. Je
verandert steeds meer naar het beeld van Christus. Van heerlijkheid naar
heerlijkheid…
• Openbaring 19: 7
◦ Het vers dat bij het graf van Mama staat…
◦ De bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw/bruid heeft zich
gereedgemaakt.
• 2 Korinthiërs 3: 16-18
◦ Bij de wedergeboorte ben je vrijgesproken van de zonde. Met de
bedoeling om niet meer te zondigen. Het is een dagelijks proces om niet
meer te zondigen…
◦ Het is volbracht. Je kan niets toevoegen aan het oﬀer van Jezus.
◦ De bruid gekleed in wit linnen. Dus bekleed met de daden van
gerechtigheid.
◦ Sta niet in de weg als Gods Geest in je bezig is. De Heilige Geest is de
COO (chief operational oﬃcer). Hij doet het werk van God in jou.
In het boek Spreuken staat er: “Bewaar je hart boven alles, want van daaruit
vloeien de dingen van het leven.”
• Johannes 16: 13-14
◦ De Geest van de Waarheid zal je de weg wijzen in de hele Waarheid. Hij
neemt uit Jezus en zal het je verkondigen.
• Jakobus 1: 5
◦ Als je wijsheid nodig hebt, vraag het dan aan God.

• Johannes 15: 14
◦ Je bent een vriend van Jezus als je doet wat Hij zegt…
Het doel van God is niet om een ‘christen’ van je te maken… maar God wilt
dat je van gedaante veranderd naar het beeld zoals Jezus is.
• Romeinen 8: 29
◦ Om gelijkvormig te worden aan het beeld van Zijn Zoon.
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• Jouw spiegel is Jezus Christus en dan wordt je op jouw beurt een soort
spiegel voor anderen.
• Handelingen 1: 8
◦ Je zal de kracht van Gods Geest ontvangen.
• 1 Johannes 3: 9-10
◦ Wie uit God geboren is, doet de zonde niet. Hij kan niet blijven
zondigen…
◦ Rechtvaardigheid en liefde zijn een uiting van in God zijn.

