Zondag 23 juni 2019 - Autoriteit
- Ps. Leo Maat • Spreuken 29: 2
◦ Als rechtvaardigen toenemen → het volk verheugt zich
◦ Het volk zucht als een goddeloze heerst
• Spreuken 28: 12
◦ Goddelozen tot macht → mensen verbergen zich
◦ Als rechtvaardigen juichen → heerlijkheid is groot
Autoriteit is belangrijk voor de mens. Gods opdracht aan Adam was om de aarde
te onderwerpen. Maar de mens verloor deze autoriteit bij de zondeval.
Jezus is gekomen om de mens te herstellen in zijn oorspronkelijke autoriteit.
• 1 Johannes 3: 12
◦ Kaïn was uit de boze en vermoordde zijn broeder. God had hem echter al
gewaarschuwd.
Wie laat je toe in je leven? Laat je boosheid in je leven toe? Laat je toe dat satan
een deel van je leven beheerst?
• 1 Petrus 5: 8
◦ De duivel gaat rond als een brullende leeuw…
◦ De duivel wordt bang van je als je wilt gaan leiden, met een korte ‘ei’…
◦ De duivel test je graag uit… Bij de verzoeking van Jezus in de woestijn, zei
de duivel: “Als je dan de Zoon van God bent…” De duivel is namelijk bang
van zonen van God. Deze hebben namelijk autoriteit in Gods koninkrijk.
Een knecht is niet meer dan de Meester. Dus als de Meester (Jezus) vervolgd werd
door de duivel, dan zullen de knechten (wij allemaal) ook vervolgd worden.
Zonen van God zijn eerst kind geweest, maar hebben verantwoordelijkheid
opgenomen, weten wie ze zijn, hebben van God gehoord, hebben geleerd om te
overwinnen…
Het is tijd om op te staan als zonen en dochters van God. De duivel te weerstaan,
en dan moet de duivel van je wegvluchten.
Het niveau van verzoeking dat je kan weerstaan, bepaalt het niveau van autoriteit
dat je zal krijgen…
Het is mogelijk om te leven zonder dat de zonde over je heerst.

Waarom maakt God dan geen eind aan de duivel? Het is aan jou, als christen, om
de duivel te stoppen…
Waarom laat God dit toe? Eigenlijk moet je je afvragen: “Waarom laat de gemeente
van God dit nog toe?” Wordt wakker en ga de strijd aan. Demonstreer de kracht
van Gods Geest.
Wat is het doel van de verzoeking? De duivel test of je wel zo sterk bent als God
wilt. Dan zal je regeren in autoriteit. Want God wilt je eigenlijk herstellen in de
oorspronkelijke autoriteit. Net zoals Adam in het begin.

