Zondag 9 september 2018 - Geleid door de Heilige Geest
- Ps. Hoo Handojo Iedereen heeft tekort aan liefde. Zonder de Heilige Geest kan je niet helemaal van
iemand houden.
• Romeinen 8: 12-14
◦Wie geleid is door de Geest, deze zijn zonen (Grieks = ‘huios’) van God.
◦Wie wedergeboren is, wordt een kind van God.
◦Er is een verschil tussen kinderen en zonen. Een echte zoon wordt geleid
door de Heilige Geest.
◦Als je leeft in het vlees zal je sterven. Het is de Heilige Geest die de daden
van het vleselijke leven doodt.
Als wedergeboren kind van God heb je a.h.w. 2 levens:
◦Het leven dat je al hebt sinds je geboorte.
◦Het leven van God (dat geen begin of einde kent) dat in je komt bij de
wedergeboorte.
• Romeinen 8: 15
◦Je hebt niet de Geest van slavernij ontvangen… Jezus heeft je bevrijd van
alle angsten.
◦Door de Geest kan je zeggen: “Abba Vader”
• 2 Timotheüs 1: 7
◦God heeft geen geest van vrees gegeven, maar van kracht, liefde en
bezonnenheid.
◦Kracht = ‘dunamos’-kracht, kracht van God. Deze kracht is al gegeven door
God. Zit al in je binnenste, maar moet wel nog geactiveerd worden door de
Heilige Geest.
◦Bezonnenheid > in het Engels: kalmte en goed gebalanceerd, in discipline en
zelfcontrole.
Wat wil je doen met je leven? Wil je leven met God, of voor jezelf?
De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam.
• De geest is vernieuwd bij de wedergeboorte.
• De ziel (= gedachten, gevoelens, wil) is nog niet veranderd. Je denken moet
vernieuwd worden via het Woord van God.
• Romeinen 8: 37
◦Je bent meer dan overwinnaar door Hem (= Jezus) die je heeft liefgehad.
Spendeer daarom tijd met Jezus, want alles is door Jezus…

• 1 Johannes 5: 12-13
◦… dat je mag weten dat je eeuwig leven hebt, en dat je mag BLIJVEN
geloven in de Naam van de Zoon van God.

