
Zondag 21 februari 2016 - Blijf verbonden met de ware 
wijnstok
 - Ps. Hoo Handojo -

Psalm 139: 17-18•
God is machtig. Zijn gedachten zijn kostbaar en talrijker dan ◦
korrels zand. Hij wilt altijd het beste voor jou. 

Johannes 15: 1-6•
De ranken aan de wijnstok. Jezus is de ware wijnstok. En er zijn ◦
wijnranken die vrucht dragen en wijnranken die geen vrucht 
dragen.
Zonder verbonden te zijn aan de wijnstok, aan Jezus zelf, kan je ◦
niets doen dat van eeuwige waarde is.



Uitleg figuur:
Op het moment dat je wedergeboren bent, wordt je een wijnrank •
aan de wijnstok
Als je verbonden blijft met de wijnstok, komen er vruchten aan. En •
deze vruchten moeten verder groeien.
Als er geen vruchten komen, dan kan je loskomen van de wijnstok.  •
(Johannes 15: 2, 6)
De aanhechting van de wijnrank aan de wijnstok wordt verzegeld •
door de Heilige Geest en Gods Woord

God Woord is als een spiegel waar je kan zien waar je goed of ◦
fout zit.

Johannes 15: 2 > God reinigt je als je verbonden blijft aan de •
wijnstok.

Mattheüs 3: 8•
Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering.◦

Een belangrijke vrucht is de vrucht van de Geest, de vorming van je •
karakter.

Openbaring 3: 16•
Als je lauw bent voor God, en niet koud of warm, dan spuwt ◦
God je uit Zijn mond… Er is geen grijze zone bij God. Het is zo, 
of het is niet zo. Het is wel zo dat er genade is van God zelf om 
te doen wat God zegt. Je moet het niet met je eigen kracht doen.

Het is mogelijk om goede werken te doen, terwijl dit toch niet Gods 
wil is. 

Deuteronomium 12: 5-6•
Het is belangrijk van God te horen waar je thuisgemeente is. ◦



Johannes 15: 7•
Als je in Jezus blijft en Jezus' woorden blijven in jou, dan kan je ◦
vragen wat je maar wilt, en het zal gebeuren.
Een echte discipel wandelt in Gods karakter, in liefde en eenheid.  ◦

Filipenzen 2: 12- 13•
Werk aan je redding met vrezen en beven. De redding is gratis, ◦
maar groei daarna verder, draag vrucht. Dit kan je doordat het 
God zelf is die het verder in je doet.


