
Zondag 5 juli 2015 - Wandelen op de goddelijke weg
- Ps. Hoo Handojo -

We zijn al gezegend door God.

Psalm 1: 1-6•
'Welzalig' zijn, betekent dat je alles hebt, niets tekort hebt. ◦
Geef alles over aan God. ◦
Er zijn 2 soorten wegen:◦

de goddelijke weg = de weg samen met Jezus Christus, met God dus.‣
de goddeloze weg = de weg zonder God‣
Wandelen op de goddeloze weg, dat doen niet enkel de onbekeerden. Als ‣
christen kan je ook goddeloos leven.  Wat moet je dan doen? Bekeer je 
en geef alles in de handen van God.
Wandelen met God wil niet zeggen dat je dan geen contact meer mag ‣
hebben met mensen die niet met God wandelen. Je mag contact hebben, 
maar behoud je identiteit in Christus.

Blijf verbonden met God, met de bron van levend water. Zorg dat deze verbinding 
open blijft en niet verstopt raakt of verbroken wordt.
vb. Een buis dat water vervoert van een bron naar een huis. Deze kan verstopt 
zijn, er kan een gat in zitten,... De buis kan ook gewoon weg zijn... 

Hebreeën 9: 12•
Jezus' bloed heeft gezorgd voor een eeuwige verlossing! Het enige dat je zelf ◦
moet doen, is vergeving vragen voor je zonden. En start met wandelen op 
de goddelijke weg.

Psalm 1: 3-6•
de goddeloze is als het kaf dat de wind wegblaast.◦
de rechtvaardige is als een boom geplant aan waterbeken.◦

Wandel dus op de weg van God. Blijf verbonden met de bron van levend water, 
dat is Jezus Christus. Laat Hem toe je leven te veranderen. Want je bent het 
waard! Een leven samen met God is het beste leven dat je kan hebben.  

Een rechtvaardige is iemand die in Christus gelooft en gewassen is door het •
bloed van Jezus.



Succes hebben, betekent dat je je doel bereikt. Zondigen, is het doel (Gods •
doel) missen.

Psalm 119: 11•
Hoe zondig je niet? Door Gods Woord in je hart te hebben. ◦


