Zondag 13 december 2015 - Gods eeuwige liefde
- Ps. Mieke Handojo
Veel mensen kennen God gewoon verstandelijk.
God is alomtegenwoordig.
• Mattheüs 22: 32
God is de God van Abraham, Izaak en Jakob. God van de levenden, niet van de
doden. De tijd die we als mens kennen, is lineair progressief. Maar God is niet
gebonden aan de tijd. Hij heeft het begin en het einde in zich. Er is geen
verrassing voor God.
God is 'Ik ben wie Ik ben.'
• Jesaja 46: 10
◦God verkondigt dingen van het einde al van in het begin.
• Jesaja 45: 21
• Jesaja 48: 3
• Psalm 139: 16
◦God heeft je gezien, zelfs toen je nog niet gevormd was.
◦Zonder God ben je eigenlijk niets.
◦God wil met je persoonlijk spreken. Een echte relatie opbouwen met je.
• Prediker 3: 11
◦God kent alles. Alles komt mooi op Zijn tijd.
◦God weet wat er zal gebeuren in je leven. Hij geeft je dan ook de kracht
om er doorheen te kunnen gaan.
• Psalm 61: 4-5
◦titel in de Engelse vertaling: "Assurance of God's eternal protection" (= de
zekerheid van Gods eeuwige bescherming)
Voorbeeld uit de bijbel: Elisa voorspelde elke keer opnieuw waar en wanneer de
koning van Assyrië Israël zou aanvallen. Toen ging de koning van Assyrië met een
heel leger naar de stad waar Elisa woonde. Gehazi, Elisa's knecht, was zeer
bevreesd. Daarop bad Elisa om de geestelijke ogen van Gehazi te openen.

Gehazi kon dan zien dat Gods engelenmacht veel talrijker was.
Hedendaags voorbeeld: de 6-daagde oorlog in 1967. Het is door Gods
tussenkomst dat de oorlog zo kort duurde en dat Israël deze oorlog won.
Je mag dus gerust zijn van Gods bescherming. Wees niet bang van boze geesten.
Jezus' Naam is de naam boven elke naam!
• Psalm 93
◦Titel in de Engelse vertaling: "The eternal Reign of the Lord" (De eeuwige
regeerperiode van de Heer)
• Psalm 102
◦Titel in de Engelse vertaling: "The Lord's eternal love" (de eeuwige liefde
van God)
• Psalm 34: 5, 7, 8, 18-20 (thuis lezen)
◦God redt je uit alle benarde situaties.
• Psalm 105
◦Titel in de Engelse vertaling: "The eternal faithfullness of the Lord" (De
eeuwige trouw van de Heer).
• Psalm 132
◦Titel in de Engelse vertaling: "The eternal dwelling of God in Sion" (De
eeuwige woonplaats van God in Zion)
◦Hou rekening met de eeuwigheid. Alles hier op aarde is slechts tijdelijk.
In deze laatste tijd zullen veel mensen misleid worden door dingen die goed zijn,
maar daarom nog niet volgens Gods wil zijn (Boek van John Bevere: "Good or
God"). Maar wees niet bang. Als de Heilige Geest in je is, mag je erop
vertrouwen dat God je goed zal leiden in Zijn wil.
• Filipenzen 1: 6
◦Vertrouw erop dat God het goed werk, dat Hij al begonnen is in jou, tot
een goed einde zal brengen.
Voorbeeld van Jozef.Voordat hij werd verhoogd en onderkoning van Egypte
werd, was hij eerst slaaf en zelfs een gevangene geweest.

• Kolossenzen 3: 3
◦Je bent gestorven aan jezelf en je leven is verborgen in Christus.

