
Zondag 13 april 2014 - De rol van het hart in Gods Koninkrijk
- Ps. Hoo Handojo -


Mattheüs 5: 8•
Redding begint in je hart. Het is niet in je verstand.◦
Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien!◦

 
Spreuken 4: 20-24•

Wat diep in je hart zit, komt naar buiten.◦
Gods woorden zijn ons tot genezing.◦



Het HART van de mens bestaat de ZIEL (= 
verstand, wil, gevoel) + GEWETEN (= een 
deel van de geest). God woont in de geest.
Het proces van heiliging, van meer op Jezus 
gelijken, begint in de geest en gaat zo naar 
buiten.







De conditie van het hart bepaalt je geestelijke groei. Als je hart niet goed is, kan je 
ook moeilijk geestelijk groeien.
Wanneer het hart niet in orde is t.o.v. God kan je je geest verstikken en God als 
het ware opsluiten in je geest. Op die manier kan God zich niet manifesteren 
door je leven heen.
Het is dus belangrijk om je hart te zuiveren om de voordelen van Gods 
Koninkrijk te kunnen ervaren.

Het hart is de poort om naar God te gaan. "Heb mij lief met heel je hart", zegt 
God.


Bij de wedergeboorte komt God, de Heilige Geest in je geest. Je moet Hem 
echter toelaten om te werken in de ziel en in het lichaam. Je kunt Hem als het 
ware 'opsluiten' in je geest.




Openbaring 3•

Jezus klopt aan de deur van je hart.◦


Jakobus 1: 21•
Leg alle vuilheid af die nog in je hart zou zitten.◦


Markus 4: 3-20•

De parabel van de zaaier - 4 toestanden waar het hart zich in kan bevinden.◦


Zaad op de weg en weggenomen door de vogels. ‣
Hart van steen: meestal bij ongelovigen. Het Woord van God wordt •
meteen weggenomen.


Zaad dat gezaaid is in steenachtige grond.‣

Door verdrukking/vervolging wordt het Woord van God vergeten.•


Zaad gezaaid tussen de dorens.‣
Door zorgen van de wereld, verleiding van de wereld wordt het •
Woord van God verstikt… 


Zaad gezaaid in vruchtbare grond. (= het beste)‣

Het Woord van God wordt aanvaard en groeit in het hart. Het draagt •
vrucht 30-, 60- en 100-voudig…  


Het zaad is het Woord van God (= Jezus Christus zelf dus).◦
Het zaad laten groeien betekent Gods Koninkrijk laten groeien in je en door ◦
je heen.
Je bent zelf verantwoordelijk voor de toestand van je hart. Dat kan niemand ◦
je opleggen. Maar hierin sta je niet alleen. God geeft je genade.


Jeremia 31: 33•


2 Korinthiërs 3: 16-18•


