
Zondag 10 april 2016 - Bescherm je hart boven alles
 - Ps. Hoo Handojo - 

Deuteronomium 28: 1-2•
Zegen volgt de mensen die God gehoorzaam zijn◦
Als je jezelf vernedert voor God, dan zal God je verhogen (staat ◦
ergens in de brief van Jakobus)
Het ultieme voorbeeld hiervan is onze Here Jezus Christus…◦

Spreuken 4: 23•
"Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn ◦
de uitingen van het leven."
Wat in je hart zit, zal naar buiten komen… Waar je hart naar verlangt, ◦
dat zal je doen… Wat in hart zit, beïnvloedt je dagelijks leven. Als je 
verliefd bent, zal je ook van alles doen om de stem van de ander te 
horen, om de ander te zien…
Het is belangrijk om je hart te vullen met goede dingen, zodat het ◦
niet gevuld wordt met de problemen rond je…

Markus 8: 15•
Pas op met religieuze invloeden (zuurdeeg van de farizeeën) en ◦
dingen doen met je eigen kracht (zuurdeeg van Herodes). 

Markus 8: 10-17•
Na de 2 wonderen van wonderbare spijzigingen, wilden de Farizeeën ◦
nog steeds een teken dat Jezus uit de hemel kwam. Ze geloofden nog 
altijd niet dat Jezus van God kwam… 
Weet dat de zegen van God komt. Als je geeft, wordt je meer ◦
gezegend. 
De wonderbare spijzigingen hadden de discipelen ook gezien, maar ◦
ook zij hadden nog weinig geloof. 

Deuteronomium 8: 11-18•
Vergeet God niet, en vergeet Zijn geboden niet, ook niet als je ◦
gezegend bent.
Als je kijkt naar je leven, kijk dan niet naar wat je niet hebt. Kijk naar ◦
wat God heeft. En denk aan wat God al gedaan heeft in je leven. Het 



is niet met je eigen kracht dat je het doet of gedaan hebt.

Blijf dankbaar en besef dat alles van God komt! 


