
Zondag 23 maart 2014 - Sta op en wandel !
- Ps. Hoo Handojo -

Wees dorstig naar meer van God. Dat is een gezonde houding.


Handelingen 3: 1-9•
Wie ben je in Christus? Je bent niet zomaar een mens, maar je bent verlost ◦
door Christus.
De verlamde man zat iedere dag voor de tempelpoort en wachtte op ◦
aalmoezen. Wat verwacht je zelf van God?
Petrus en Johannes beseften wie ze waren in Christus. Daarom durfden ze ◦
het aan om in Jezus' Naam te bevelen dat de verlamde zou wandelen… 
Wil je tot zegen zijn voor anderen zoals Petrus en Johannes?◦


Efeziërs 1: 19-21•

Als kind van God heb je een overweldigende kracht die in je werkt. Een ◦
kracht boven alle problemen. Deze kracht is dezelfde die Jezus Christus uit 
de doden deed opstaan!
Daarom kon Petrus zeggen: "Kijk naar mij…"◦
'Dunamis'-kracht = ook de kracht die beloofd was met Pinksteren aan de ◦
discipelen van Jezus in de bovenzaal.
Deze kracht verlost je van depressie, wanhoop, opgeven, verlost je van ◦
ketens die je bindt.


Het heeft geen zin dat je de kennis hebt als je niet opstaat en je plaats inneemt in 
God. Op het moment dat je opstaat, komt God je tegemoet.

Elia, een profeet in het oud testament, bad en er kwam vuur van God uit de 
hemel die het offer op het altaar verbrandde. Nadien kreeg hij doodsbedreigingen 
van Izebel, de vrouw van Achab. En hij vluchtte en wilde eigenlijk doodgaan. Na 
zo'n groot wonder kwam dus een grote aanval.
God kwam hem echter tegemoet en beval hem op te staan. Op dat moment 
kreeg hij terug de kracht van God om door te gaan. 

Sta dus op en wandel! Blijf niet bij de pakken zitten, want dan zal er niets 
gebeuren.

De 'dunamis'-kracht is een kracht die vrucht voortbrengt. Niet zoals een tornado 
die dingen kapot maakt, maar een kracht die dingen produceert.




Jesaja 60: 1•

Sta op en wordt verlicht, want uw licht is (zie Engelse tekst) gekomen ◦
en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op.


Je kan als christen elke keer naar de kerk gaan, maar als je niet opstaat, dan 
gebeurt er niets. Je moet opstaan en doen wat God zegt…
 


