
Zondag 14 februari 2016 - Wat heb je in je hand?
 - Ps. Hoo Handojo -

Johannes 6: 1-15•
De mensen gingen naar Jezus omdat Hij wonderen deed.◦
Er waren zoveel mensen (5000 mannen) en ze waren al zo lang aan het ◦
luisteren dat ze honger begonnen te krijgen. Er was een jongen met 5 
broden en 2 visjes.
200 penningen is een wedde van iemand die 6 maand gewerkt heeft. En ◦
zelfs dit was nog niet voldoende om voor iedereen brood te kopen.
Het wonder van de 5 broden en 2 vissen staat beschreven in elk van de 4 ◦
evangelieën. Het moet dus belangrijk zijn.

Een paar principes:
1) In Gods koninkrijk is er orde. De mensen moesten op de grond zitten in 
groepen van 100 en van 50.
2) Jezus dankte God voor het eten.
3) Je bent medewerker samen met God. Jezus gaf de broden, die Hij al gedeeld, 
aan de de discipelen. Deze deelden het uit aan de mensen.
4) Je doet wat je kan en wat je niet kan, zal God doen. Wat heb je in je handen?

Markus 6: 37•
"Geeft u hun te eten", zei Jezus. Doe eerst je eigen deel. Pas dan komt ◦
God je te hulp.
Het brood is symbool voor het Woord van God. Jezus is het levende ◦
woord. Hoe meer je Gods Woord in je hebt, hoe meer God via Zijn 
Woord wonderen kan doen.
"Rhema" (= het geopenbaarde Woord, uit het Grieks) = Gods Woord dat ◦
je toepast in je eigen leven. 
Zaaien en oogsten is een voorbeeld van "wat heb je in je hand?".◦

Spreuken 11: 24-25•
Als je uitdeelt, krijg je meer. Als je meer inhoudt dan mag, leidt het tot ◦
gebrek.  

Jesaja 55: 11•
Gods Woord zal altijd zijn doel bereiken.◦

Dus:



Kom tot God•
Geef wat je in je hand hebt•


