
Zondag 28 februari 2016 - Het belang van de juiste invalshoek 
zien
 - Ps. Hoo Handojo -

Als je God kent, zal je niet klagen ondanks de slechte omstandigheden. De 
problemen zijn een gelegenheid om te overwinnen. God houdt van je. Daarom 
wordt je ook regelmatig gesnoeid.
Er is geen reden meer om te klagen, want met God is er niets onmogelijk.

Filippenzen 4: 8•
Denk aan wat…◦

… waar is.‣
… eerbaar is.‣
… rechtvaardig is.‣
… rein is. Gods Woord is rein en puur. Vul je gedachten er dus mee.‣
… lieflijk is. Liefde overwint alles. ‣
… welluidend is = goed nieuws. Het evangelie is 'goed nieuws'. Luister ‣
naar het goede nieuws van het evangelie.
… deugd is. ‣
… prijzenswaardig is. ‣

Goed nieuws: bijv. Je bent mooi, want je bent geschapen door God. 

Numeri 13: 1-3, 6, 8, 16•
Van de 12 verspieders (van het beloofde land) zijn er maar 2 die het ◦
beloofde land ook echt binnengingen: Hosea (= Jozua) en Kaleb.
Kaleb kwam uit de stam Juda. Juda betekent lofprijs.◦
Jozua betekent 'God die redt'.◦

Jozua 1: 1, 8•
Jozua was de assistent van Mozes.◦

Als je het beloofde land wilt binnengaan, dan moet het Woord van God sterk in 
je aanwezig zijn, en moet je een levensstijl van lofprijs en aanbidding hebben. 

Numeri 13: 27-33•
Alle verspieders hebben het land van melk en honing gezien. Ze hebben ◦
allemaal hetzelfde gezien, maar hebben wel een andere invalshoek gezien. 
De meerderheid van de verspieders zag vooral naar de volken die er 



angstaanjagend uitzien. Enkel Kaleb en Jozua geloofden dat ze konden 
winnen van deze vijanden.
De 10 verspieders keken vooral naar de moeilijkheden en werden ◦
bevreesd.
Kaleb en Jozua geloofden in God en in Zijn belofte. ◦

Waar ligt je focus? Op je probleem of op God die het probleem kan 
oplossen?

Numeri 14: 11-13, 20-24, 27-28•
God was boos op het ongeloof van de joden. Mozes moest zelfs ◦
voorbede doen zodat God hen niet zou uitroeien. Het gevolg van hun 
ongeloof was dat ze het beloofde land niet zouden binnengaan. 
Enkel Jozua en Kaleb, en de kinderen van de joden mochten het beloofde ◦
land binnengaan.

 


