
Zondag 13 maart 2016 - Kom tot de Vader, de gever van alles
 - Ps. Hoo Handojo -

Het is belangrijk om zelf relatie te hebben met God. Dat is beter dan alles te 
hebben van horen zeggen. Heb dus verlangen om God beter te leren kennen. 
God is liefde. 

Johannes 14: 15•
Als je Jezus liefhebt, zal je doen wat Hij zegt. Zijn geboden bewaren.◦
Wil je God volgen of doe je je eigen wil?◦

Wat is echte zegen? Het is niet het hebben van veel geld. Het is het hebben van 
Gods liefde in je leven. En alles volgt daaruit. 

Mensen niet kunnen vergeven, duid op een probleem in je relatie met God. 

God is dezelfde in het verleden, het heden en in de toekomst. God is liefde. Heb 
je liever enkel de zegen van God, of wil je God zelf ten volle in je leven hebben? 
Hoe bid je? Vraag je enkel om zegen? Of wil je een echte relatie hebben met de 
gever van alle zegen?

Johannes 15: 9-12•
Agapé-liefde tussen God de Vader en de Zoon en ook voor jou. Blijf in ◦
Gods liefde.

1 Korinthiërs 13: 3•
Zonder de agapé-liefde is het allemaal niets waard. Doe alles met liefde. ◦

Er is een verschil tussen de 'grote opdracht' (zielen winnen) en het 'grote gebod' 
(de wet van liefde). De liefde is het belangrijkste van alles. En wie is liefde? God 
zelf is liefde. Ken Hem dus persoonlijk.

Mattheüs 7: 21-23•
Als je enkel doet wat God van je vraagt, maar je kent God zelf niet ◦
persoonlijk, dan zal God je ook niet kennen. "Ik heb u nooit gekend. Ga 
weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt."

Johannes 3: 16•
Zo groot is Gods liefde voor je dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft ◦



voor jou. Zodat je eeuwig kan leven.

Romeinen 8: 28•
Alles werkt mee ten goede voor hen die God liefhebben.◦


