
Zondag 18 mei 2014 - Gods beloften zijn Ja en Amen
- Ps. Hoo Handojo - 

Niet lang geleden is een belangrijk politicus (Jean-Luc Dehaene) gestorven. Hij 
werd door iedereen op handen gedragen.

Jezus Christus is ook gestorven, maar Hij is opgestaan uit de dood!

God is integer. Alles wat Hij belooft (beloofd heeft), zal Hij ook doen.


2 Korinthiërs 1: 20-21•
Alle beloften van God zijn JA en AMEN in Christus.◦


Romeinen 4: 20-21•

Abraham twijfelde niet, maar bleef gesterkt in zijn geloof. Hij geloofde dat ◦
God bij machte was zijn belofte na te komen.


Zonder Gods beloften kan je niet genieten hier op aarde. Zijn beloften zijn te 
vinden in Zijn Koninkrijk.


2 Korinthiërs 1: 22•
De Heilige Geest is gegeven als garantie van de vervulling van Zijn beloften. ◦
Je hebt Heilige Geest dus nodig in je leven. 
De belofte van God ontvangen, is de openbaring van Gods Woord ◦
ontvangen in je leven (via Heilige Geest).


Johannes 16: 13-15•

Jezus Christus is de volle belofte van de Vader. Je moet dus Jezus in je leven ◦
toelaten. En Jezus komt in je leven door het werk van de Heilige Geest.


Romeinen 8 → We weten niet altijd wat te bidden, maar het is de Geest die 

ons helpt bidden.










2 Korinthiërs 8: 9•
Doordat Jezus arm werd, zijn wij rijk geworden. Wanneer was Jezus arm? ◦
Tijdens Zijn leven was hij niet arm. Hij had immers een penningmeester (= 
Judas Iskariot). En iemand die een penningmeester heeft, moet iets bezitten 
om te kunnen beheren. Wanneer was Hij dan arm? Toen Hij aan het kruis 
alles afgaf. Zijn kleren, zijn lichaam, zijn leven. Alles gaf Hij voor jou zodat jij 
rijk kunt zijn!
Rijk zijn betekent dat je meer dan genoeg hebt. Niet zozeer dat je een ◦
miljonair wordt, maar geen tekort hebt. Geestelijk en materieel.


2 Korinthiërs 9: 8•

Hier staat duidelijk dat je alle genade krijgt van God in alle ◦
omstandigheden en dat je zelfvoorzienend bent wat de nood ook is. 


Opmerking: natuurlijk zijn er voorwaarden om dit allemaal te ontvangen. Zoals 
gehoorzaamheid. Dit zal voor een andere prediking zijn.


1 Johannes 5: 14-15•
Als je bidt voor de vervulling van Gods beloften in je leven, zal dit verhoord ◦
worden als dit Gods wil is. Ken dus Gods wil. Gods wil ken je als je Hem 
kent. En je kent God als je relatie hebt met de Heilige Geest.


