
Zondag 21 december 2014 - Kerstmis - Een Koning is geboren.
- Ps. Hoo Handojo -

Zonder Christus is 'Kerst' 'mis'. Geen Kerstmis zonder Christus!

Genesis 1: 1-4•
Laat er licht zijn. Dit was niet het licht van de zon, want de zon was nog niet ◦
geschapen. Het licht dat er toen scheen kwam dus van God.

Mattheüs 4: 16-17•
Jezus is het licht dat schijnt in de duisternis.◦

Lukas 1: 31-36•
Jezus Christus is Koning in een koninkrijk boven alle koninkrijken. Je moet ◦
Jezus dus zien als meer dan een klein kind… 

Lucas 24: 49•

Handelingen 1: 8•

Het is Heilige Geest die je brengt naar de volle waarheid van Jezus Christus.
Wat predikte Jezus op aarde? Het hemelse Koninkrijk.
Echte bekering komt als je de Koning der hemelen hebt gevonden. Als je Jezus 
Christus ziet als Koning en Heer. Dan wordt je een inwoner van Gods Koninkrijk.

Romeinen 10: 9•
Echte bekering is er als je Jezus als Heer belijdt. Dus meer dan enkel je ◦
verlosser. Jezus als Heer heeft een zeer diepe betekenis. Het betekent 
gehoorzaamheid en je zal de vrucht van bekering laten zien. Ben je bereid je 
te onderwerpen aan Zijn wil?
Bekering betekent een keuze voor Gods koninkrijk. Je kan niet kiezen om ◦
een beetje van God te hebben en een beetje van de wereld te hebben. Je 
kan uiteindelijk maar één Heer dienen. Jezus of satan? Als je niet kiest voor 
Jezus als Heer, dan kies je automatisch voor de wereld. Er is geen grijze zone 
in Gods Koninkrijk.

Mattheüs 2: 2•
de 3 wijzen… kwamen naar de Koning om iets te geven, niet om iets te ◦
vragen.



Efeziërs 5: 23•
Christus is het hoofd van de gemeente. Je fundament moet zijn 'Jezus als ◦
Heer'.
Is Jezus Heer in je dagelijks leven? Denk er eens zelf over na.◦

Het evangelie is de boodschap van het Koninkrijk van de hemel, meer dan enkel 
een boodschap van vergeving. 

Mattheüs 2: 2, 11•
De 3 wijzen gaven zeer kostbare geschenken: goud, wierook en mirre. Wil je ◦
het kostbaarste dat je hebt aan Jezus geven? Dat is je leven.


