
Zondag 7 februari 2016 - Olie in je lamp hebben
 - Ps. Hoo Handojo -

Openbaring 21: 4•
Alle tranen zal God van je ogen afwissen, de dood zal er niet meer zijn, ◦
geen rouw,… in de hemel. Het eeuwige leven.
De verdrukkingen op aarde zijn allemaal tijdelijk. ◦

Openbaring 19: 4-8•
Aanbidden. Komt uit het Grieks: proskuneo = eer geven, ontzag hebben, ◦
diep buigen op je knieën met je hoofd op de grond), als een hond die de 
hand van de baas likt…  
Als je God aanbidt, komt er vreze des Heren (= ontzag voor God)◦
De bruid moet zich voorbereiden (smetteloos en blinkend fijn linnen)◦

Mattheüs 25: 1-13•
De wijze en dwaze maagden. Dit is een beeld van gelovigen.◦
Iedereen moet voor zichzelf genoeg olie meenemen. Je kan geen olie ◦
lenen van anderen. Niet van je ouders, niet van je vrienden, niet van je 
partner,… Je moet zelf genoeg olie meenemen.
Olie is een symbool van de aanwezigheid van de Heilige Geest. Het is de ◦
Heilige Geest die je kracht geeft om niet te zondigen, om te leven voor 
God. Wees dus dagelijks vervuld met de Heilige Geest. Zorg dat je altijd 
reserve hebt.

Lukas 4: 6-7•
Wie of wat je aanbidt, dat beïnvloedt je leven.◦
Als je God niet aanbidt, als je geen levensstijl van aanbidding hebt, dan zit ◦
je zelf op de troon van aanbidding. En de duivel kan je daar in beïnvloeden. 
Als je God wel aanbidt, dan zet je God op de troon van aanbidding. En 
hoe meer je op God zal gelijken.

2 Korinthiërs 3: 16-18•

Muziek heeft een invloed op je. De muziek waar je naar luistert, is dus belangrijk. 
Muziek met een wereldse invloed zal je slecht beïnvloeden. Aanbiddingsmuziek, 
muziek waar God door aanbeden wordt, zal je dichter bij God brengen.

Johannes 4: 23-24•



Ware aanbidders zullen de Vader aanbidden in Geest en waarheid. ◦

Mattheüs 25: 13•


