
Zondag 15 juni 2014 - Het wonder van de vermenigvuldiging
- Ps. Hoo Handojo -


Mattheüs 13: 33, 31-32•
gist◦
mosterdzaad: het is een zeer klein zaad, maar het wordt een grote boom.◦


Marcus 8: 15 •

Pas op voor het gist (= zuurdeeg) van de farizeeën en van Herodes.◦


Marcus 6: 35-44•
5 broden en 2 vissen: "de wonderbare  spijziging".◦
vers 37: 'geeft u hen te eten.' Jezus zegt niet dat Hij hen te eten zal geven, ◦
maar Hij zegt hier dat de discipelen hen te eten moeten geven. Je moet dus 
beseffen dat je al alles gekregen hebt van God dat je nodig hebt. Al zijn het 
maar 5 broden en 2 vissen, God kan een wonder van vermenigvuldiging 
geven. Wat je nood ook is, geloof dat God het kan vermenigvuldigen!
Jezus brak het brood en gaf het aan Zijn discipelen. Dit kan je zien als een ◦
beeld van Jezus die gebroken was aan het kruis en Zijn leven gaf aan jou.


Wat is het zuurdeeg van de Farizeeën?

Mattheüs 15: 6-9 → = de overlevering (tradities) van geboden = God eren •

met de lippen, maar het hart is niet dicht bij God.


Marcus 8: 5-9•
de 2e wonderbare spijziging.◦


Wat is het zuurdeeg van Herodes?
Wie is Herodes? Hij was een machtig koning.
Het spreekt over de menselijke kracht. Iets doen zonder advies te vragen aan 
God. Als je God niet toelaat te werken in je leven, dan zal Hij ook niet werken in 
je leven.


Marcus 8: 9-12, 13-20•
De farizeeën verlangden nog een teken uit de hemel dat Jezus echt is wie ◦
Hij beweerd te zijn. Zelfs na het zien van het wonder van de wonderbare 
spijziging!
Er is dus een transformatie nodig in je denken. Kijk niet naar de onmogelijke ◦
situatie. Jezus is in staat om wonderen te doen.




Mattheüs 13: 33•


Kies het leven. Kies het zuurdeeg van God. Vernieuw je denken.


