
Zondag 13 juli 2014 - Wat betekent "ik geloof in Jezus"?
- Ps. Hoo Handojo -

Het is beter om te geven dan om te ontvangen.


Johannes 1: 29-40•
Jezus was er eerder dan Johannes de doper, alhoewel Johannes eerder ◦
geboren was dan Jezus. Johannes wees hier op het feit dat Jezus God is, het 
Lam van God.


Er zijn ongeveer 2 miljard christenen wereldwijd, op een wereldbevolking van 
ongeveer 7 miljard. Hoe komt het dan dat de wereld niet 'op zijn kop staat', vol 
van vuur en vlam (cfr. in het boek Handelingen in de bijbel)? Het is nodig dat de 
echte christenen opstaan en het werk van Jezus doen op aarde.

Wat betekent het om in Jezus te geloven?
- echte bekering
- Hem (= Jezus) volgen


Vers 39: Ook vandaag nog stelt Jezus de vraag: "Waarom volg je Mij? Wat ◦
zoekt u?" Wat is je motivatie om Jezus te volgen? Wil je enkel Zijn hand (= 
wat Hij voor je kan doen)? Of wil je Hem echt kennen (= zoals Hij is)? 
Het is de Heilige Geest die Jezus echt aan je zal openbaren.◦


Mattheüs 16: 24-25•

Wie Jezus wilt volgen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en ◦
Hem volgen.

zijn kruis opnemen = je eigen kruis opnemen, niet het kruis van Jezus. ‣
Het is je eigen 'ik' kruisigen. Je 'ego' die vaak tegen Gods wil ingaat…


Lucas 9: 23•

Zijn kruis dagelijks opnemen en Jezus volgen. Het is iets dat je iedere dag ◦
moet doen. 


Je zal een groot verschil merken tussen slechts 1x per week God opzoeken en 
iedere dag Gods aangezicht zoeken. In het laatste geval bouw je je huis op de 
rots.





Johannes 1: 41-43•
Andreas volgde Jezus en hij bracht zijn broer Simon tot Jezus. Naar analogie ◦
kun je zeggen dat je als christen ook mensen tot Jezus brengt.


Johannes 6: 44•

Het is God die iemand tot zich trekt.◦


Mattheüs 4: 23•
Jezus onderwees in het hele land. Zo kan ook jij doorgeven wat je al ◦
ontvangen hebt. Verkondig het goede nieuws! 


Opmerking: Je motivatie moet zijn om mensen tot Jezus te brengen. Niet om 
mensen rond jou te verzamelen en een kerk te beginnen.

Wat zoek je dus bij Jezus? Waarom volg je Jezus?
Wil je je leven volledig geven in Zijn handen?
Iets om over na te denken… 


