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Ps. Hoo Handojo

Zijn aanwezigheid kun je ook bij je thuis ervaren. Het is niet enkel in een 
samenkomst dat je Hem kan ervaren.
Gods liefde is zonder einde.


Efeziërs 3: 17-21•
opdat Christus in je hart woont door het geloof. Er is een verschil tussen "ik ◦
geloof in U Jezus" en Christus die in je hart woont. Het ene kan gewoon bij 
woorden blijven, terwijl het laatste realiteit wordt… 


Kern van de boodschap:
1) Christus die in je hart woont
2) Christus die Heer is in je leven

Het christelijk leven stopt niet bij de bekering. God verlangt om echt in je hart te 
leven.

Er is nog een verschil tussen Jezus als Heer en Jezus als Herder.
Een heer was baas over de slaven… De slaven moesten alles doen wat hun heer 
opdroeg…
Een herder verzorgt de kudde, voorziet in eten en water… 
God wil je herder zijn, maar ook je Heer. Geen nood: God is de beste Heer/baas 
die er is. 

God verlangt dat je hart uitgaat naar Hem. Niet zozeer naar al wat je voor God 
kan doen. Cfr. Relatie tussen man en vrouw. Als de man alles doet voor zijn 
vrouw, maar 's avonds gaat slapen bij een andere vrouw, dan vindt zijn eigen 
vrouw dat niet leuk. Ze heeft liever dat zijn hart voor haar bestemd is, dan dat hij 
iets voor haar doet.


1 Korinthiërs 3: 16 •
Je bent Gods tempel en Gods Geest woont in je.◦









Romeinen 5: 5-10•
Jezus heeft zijn leven gegeven voor alle zondaars. Niet enkel voor goede ◦
mensen. Jezus' liefde voor jou is oneindig groot.
Opmerking: Wat is een afgod? Dat is alles dat belangrijker is in je leven dan ◦
God zelf.
Christus is gestorven voor je zodat je de tweede dood niet meer hoeft mee ◦
te maken. Als je lichamelijk sterft, zal je het eeuwige leven ervaren bij God 
de Vader.
De koning van de dood is de satan. Jezus Christus is echter de koning van ◦
het leven.


Openbaring 3: 20•

Jezus staat aan de deur van je hart en klopt. Laat je Hem toe in je leven? Wil ◦
je samen met Hem maaltijd hebben?


Kolossenzen 1: 15-17•


2 Timotheüs 1: 7•

God heeft je geen geest van angst gegeven, maar van kracht en liefde en ◦
bezonnenheid.


Om de volheid van God te ervaren, is er een prijs te betalen. Maar wat je van 
God kan ervaren, is zeker de moeite waard!


