Zondag 20 december 2015 - Laat Christus het centrum zijn van
Kerstmis
- Ps. Hoo Handojo Kerstmis, in het Engels Christmas, is meer dan alleen cadeautjes uitwisselen. In
het Engels is het duidelijker dat Christ (= Christus) het centrum zou moeten
zijn van Kerstmis.
• Jesaja 9: 5-6
◦Een kind is ons geboren... de heerschappij rust op Zijn schouders.
◦Toen Jezus op aarde kwam, was Hij volledig mens. Geen God meer. Hij
kreeg wel kracht van God om te doen wat Hij moest doen.
◦Zijn Naam is Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader,
Vredevorst.
Als je God betrekt in elke situatie in je leven, dan moet je je geen zorgen maken.
Het is God die komt met een oplossing. Hij laat je nooit in de steek. Wees daar
zeker van. Hij heeft het beste voor met je.
Voor God is iedereen evenwaardig. Hij houdt van ieder persoon met een even
oneindig grote liefde.
• Johannes 3: 16
Als je een goede bodyguard hebt, dan ga je er juist dichter bij gaan staan als er
gevaar dreigt. Zo zou je ook dichter naar God moeten komen als er problemen
komen. Hij is de beste bodyguard die er is.
Op aarde heeft Jezus persoonlijk ook veel ellende meegemaakt. Op dat moment
ging Hij niet wanhopen. Nee, Hij ging juist dichter naar de Vader toe. Hij
zonderde zich af en ging bidden.
• 2 Korinthiërs 4: 18
◦De geestelijke wereld, de bovennatuurlijke wereld, is belangrijker dan de
wereld die je ziet. Alles in de huidige wereld is tijdelijk. Bezit is tijdelijk,
geld is tijdelijk, je lichaam is tijdelijk,… Maar het geestelijke is voor
eeuwig.
• Mattheüs 6: 19-20

◦Verzamel geen schatten op aarde, waar de dief aankan… Je kan diep
teleurgesteld zijn als die schatten gestolen worden.
◦Als God jouw bron van voorziening is, dan wordt je nooit teleurgesteld.
Hij komt altijd op tijd.
• Spreuken 10: 22
◦De zegen van de Heer die maakt rijk. Zonder te zwoegen.
◦Laat geld echter niet je leven bepalen. De liefde voor geld is de bron van
vele zonden.
• Mattheüs 6: 20
◦Verzamel dus schatten in de hemel. Daar kan geen dief je schatten stelen.
◦Hoe kan je dan schatten verzamelen in de hemel?
‣ o.a. door je tienden / offer te brengen in het huis van God.
‣ door God te loven en te prijzen.
‣ door mensen in God Koninkrijk te brengen (nieuwe bekeerlingen).
‣ door Gods wil te doen in gehoorzaamheid.

