
Zondag 1 december 2013 - Goddelijke voorspoed. 
(Ps. Hoo Handojo)

Voorspoed is niet hetzelfde als rijk zijn. Voorspoed is meer dan alleen rijkdom. 
Rijkdom is slechts een deel van voorspoed. Echte voorspoed komt van God.


3 Johannes 1: 1•
Johannes bidt hier voor de gelovige Gajus. Hij bidt voor voorspoed, ◦
gezondheid, zoals het ook goed gaat met zijn ziel…


Voorspoedig zijn ('prosperity'): komt van het Griekse 'eudoo' = voortdurend 
groeien en beter worden in de weg van succes en welzijn… dus in elk gebied van 
je leven. 

Herhaling, oefening is belangrijk om iets te bereiken. Cfr. een topsporter oefent 
ook iedere dag om beter te worden.


Johannes 10: 10•
De dief (= de duivel) komt enkel om te stelen, doden en vernietigen. Besef ◦
wel dat de duivel al overwonnen is door Jezus Christus! Jezus kwam zodat 
je een leven kan hebben en kan genieten van je leven, in overvloed.
Hebben in dit vers is in de originele grondtekst (Grieks): continu hebben… ◦
Dus om voortdurend te kunnen genieten hiervan, moet je ook voortdurend ◦
in contact blijven met de bron, met Jezus Christus. 
Voorspoed is dus een proces… tot het eind van het leven.◦


Psalm 23: 1•

De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.◦

Hoe krijg je nu een voorspoedig leven?

Een eerste vraag is: "Hoe ga je door het dagelijkse leven?" Eer je God met je •
leven?
Een tweede voorwaarde is 'toewijding'. Hoe is het met je toewijding t.o.v. God? •
Groei hangt hiervan af. Alles komt eerst tot uiting in het geestelijke. Daarna 
wordt het zichtbaar in het natuurlijke. (Hebreeën 11: 3)

Het verhaal van de verloren zoon… Toen de Vader de verloren zoon in de verte 
zag komen, wachtte Hij niet gewoon af, maar rende hem tegemoet en omhelsde 
hem. Zo'n grote liefde heeft Vader God voor je!



Illustratie: een auto heeft om vooruit te komen een voortdurende toevoer van 
brandstof nodig. Als de brandstof op is, dan mag je nog zoveel het gaspedaal 
indrukken… de auto zal niet vooruit komen. 
Op dezelfde manier heb je ook een voordurende aanvulling nodig in je christelijk 
leven. Je persoonlijke relatie met God is hier de brandstof.


Mattheüs 7: 24-27•
Huis gebouwd op de vaste rots of op het losse zand. Enkel het huis ◦
gebouwd op de rots (= gehoorzamen aan Gods woorden) blijft staan als 
stormen komen. 
Het fundament, de rots, is Jezus Christus zelf. Hij is de basis van het geloof, ◦
van alles.


Mattheüs 6 (vanaf vers 25…)•

Vrees niet / Wees niet bezorgd, want ik voorzie je van alles◦
Vers 33: "Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al ◦
deze dingen zullen u erbij gegeven worden."


Psalm 128: 1-2•

Besluit: Een voorspoedig leven komt er als je in lijn leeft met Gods Woord… 
Hoe is je dagelijkse wandel met God? Hoe zit het met je toewijding?
Voorspoedig zijn, is voortdurend groeien en beter worden in de weg van succes  
welzijn… dus in elk gebied van je leven. 


