PR. Onze koninklijke identiteit (4) Vader &
autoriteit
Genk 17 januari 2021

“Heb ik je niet gezegd dat als je gelooft, je de heerlijkheid van God
zult zien!” John 11:40
Waar we vandaan de dag tegenaan lopen als gelovigen is niet de
uitdagingen van deze tijd,
maar we worden geconfronteerd en uitgedaagd in ons geloof.

-herhaling-Jezus’ autoriteit
Matthew 28:18 (HSV)
18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle
macht/autoriteit in hemel en op aarde.
19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de
Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u
geboden heb, in acht te nemen.
20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.
Amen.

-herhaling-Autoriteit van zonen van God
Romans 5:17 (NBG1951)
“Want, als door de overtreding van ADAM (de ene) de dood als koning is
gaan heersen door ADAM, veel meer zullen zij, die de overvloed van
genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als
koningen heersen (regeren -HSV) door de Ene, Jezus Christus.”

-herhaling- ‘ONZE VADER’
Jezus leidt in: Vader/zoon dochter relatie

ONZE VADER
PPT-007

Sheet 7 het onze Vader zoals het daar staat BIDDEN!

Uw Koninkrijk moet nu komen.
Uw wil moet nu gedaan worden,

zoals het in de hemel is, zo ook hier op aarde.
Een aantal principes zijn hier belangrijk.
Laat mensen het nazeggen
– Het gaat om GODS KONINKRIJK, ÉÉN KONINKRIJK - niet het mijne
– Het gaat om GODS WIL, ÉÉN WIL - niet de mijne
– TWEE LOCATIES: HEMEL en AARDE

Jezus onderwijst hier om gebiedend te bidden, te bevelen

Waar we vandaan de dag tegenaan lopen als gelovigen is niet de
uitdagingen van deze tijd,
maar we worden geconfronteerd en uitgedaagd in ons geloof.
Er is nog een groot verschil tussen, de WIL en het KvG in de HEMEL
hier op AARDE!

en

Ik wil daar wat helderheid in brengen.
Het gaat ons namelijk helpen om in de autoriteit van het Onze Vader
te wandelen.

===>>> Gebruik Whiteboard

JEZUS OVERWON de DUIVEL ZELF — Als mens COL. 2:15 / Rom 8:2 /
Opn 1:18
Met andere woorden hij heeft Zondenloos geleefd en toen DE
RECHTEN EN DE AUTORITEIT VAN DE DUIVEL OVER MENSEN, DOOR
DE ZONDE, AFGENOMEN.
Alleen hij kon dat doen.

JEZUS OVERWON de WERELD
Wat is de wereld? DAT IS DE MENSHEID DIE LEEFT ONDER INVLOED VAN
DE DUISTERNIS.
John 16:33
"Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In
de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de
wereld overwonnen."
De wereld heeft hem niet gekregen, maar hij de wereld. (Joh 3:16)

MT 28:18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is
gegeven alle macht/autoriteit in hemel en op aarde.
Zie 1 John 5:4-8 (HSV) Want al wat uit God geboren is, overwint de
wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons
geloof.
5 Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de
Zoon van God is?
6 Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door
het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die
getuigt, omdat de Geest de waarheid is.
7 Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de
Heilige Geest; en deze drie zijn één.
8 En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het
bloed; en deze drie zijn één.
1 J 4:18B (HSV) Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.
Wij overwinnen de wereld door ons geloof in Jezus Christus.
Ons geloof verbindt zich, door onze wedergeboorte,
met de overwinning van Jezus. Daarin worden we geboren.
En het GODS KONINKRIJK komt IN ONS, en wij IN het KONINKRIJK
en brengt die overwinning naar de wereld.

1 John 2:15-17 dit is wat in de wereld is:
lust van het oog, lust van het vlees, en de hoogmoed van het leven.
Rom 12:21 Overwin het kwade door het goede! Hoe? Door je geloof en met
je geloof.
(HSV) 21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade
door het goede.
De brieven aan alle zeven gemeentes sluiten af met een aandrang om te
overwinnen.

HOE UIT ONS GELOOF EN ONZE AUTORITEIT ZICH BIJVOORBEELD?
Door te leren bidden, bevelen, uitspreken WAT AL IN DE HEMEL is.

GEBED/PROCLAMATIE

IK BEN IN JEZUS, EN JEZUS IS IN MIJ.
JEZUS DIE IN MIJ BLIJFT, DIE DOET DE WERKEN.
EN WAT IK SPREEK, SPREEK IK NIET UIT MIJZELF.
IK GELOOF DAT JEZUS IN MIJ IS EN IK IN JEZUS.
HIJ DOET DE WERKEN.
IK ZAL GROTERE WERKEN DOEN DAN JEZUS,
WANT DAT ZEGT HIJ.
DE VADER IS OOK IN MIJ, JEZUS IS IN MIJ EN DE HEILIGE GEEST IS IN
MIJ.
ZIJ DOEN DE WERKEN.
IK GELOOF DAT JEZUS DE CHRISTUS IS
EN IK GELOOF DAT JEZUS DE ZOON VAN GOD IS.
(1 John 5:4)
Want IEDEREEN DIE uit God geboren is,
overwint de wereld;
en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.
ZIJN WIL MOET GEBEUREN IN MIJ.
EN IN DEZE WERELD, ZOALS HET AL IN DE HEMEL IS.
GODS KONINKRIJK MOET KOMEN.

