
Zondag 19 april 2015 - Zout en licht in de wereld zijn.
- Ps. Hoo Handojo -

Mattheüs 5: 13-16•

Als christen ben je zout van de aarde en licht in de wereld. Zout geeft ◦
smaak en is ook een bewaarmiddel. Als dit zout z'n kracht verliest, dan is het 
niet meer nuttig. Alleen door Gods kracht kan je zout en licht in de wereld 
blijven. 

Romeinen 7: 21-23•

Vaak doe je dingen die je eigenlijk niet wilt doen. De geest wilt wel, maar het ◦
vlees is zwak. Elke dag is er een strijd, een keuze. Ofwel volg je de wet van 
God, ofwel volg je het 'vlees'. Je bent geen slaaf meer van de zonde, maar als 
je je vlees toelaat, zal je toch nog zondigen.

Illustratie: er zijn 2 honden, een witte en een zwarte. Ze zijn van hetzelfde ◦
ras en zijn even sterk. Stel: je geeft de witte hond geen eten gedurende 1 
week en de zwarte geef je wel goede voeding. Wie zal er na die week 
winnen in een gevecht? De zwarte hond. Andersom zal de witte hond 
winnen van de zwarte als die wel eten krijgt en de zwarte niet. De witte 
hond in het verhaal stelt je geestelijke mens voor. De zwarte hond stelt je 
vlees voor. In de praktijk komt het dus neer op dit: welk aspect van je leven 
geef je meer voeding? De geestelijke mens kan je voeden door bijv. in de 
bijbel te lezen, God te aanbidden, te bidden, ... 

Romeinen 8: 2•
wet van de Geest <---> wet van zonde en dood◦

Galaten 5: 16•
Hoe kan je overwinnen over de begeerten van het vlees? Door dagelijks te ◦
wandelen in de Geest. Het is dus simpel. Besteed tijd met God. 

Besluit: 
Wees een invloed in de wereld. Dit kan je zijn door samen met God te wandelen. 


