
Zondag 3 april 2016 - 'Shalom' in elk gebied in je leven
 - Ps. Hoo Handojo -

God geeft altijd veel meer dan je zelfs voor gebeden hebt… Hij heeft het 
beste voor met je. Als Jezus op de eerste plaats staat, dan zal zegen je 
achtervolgen.

Johannes 5: 1-9•
Een verlamde man sinds 38 jaar… aan het water van Bethesda… ◦
Jezus vroeg: "Wilt u gezond worden?" Jezus kijkt naar de hele mens, ◦
niet enkel naar het fysieke aspect.

Er zijn 4 belangrijke gebieden in iemands leven (zie figuur).

Elk gebied kan de andere gebieden beïnvloeden. Het staat niet los van 
elkaar. "Wilt u gezond worden?" slaat dus op elk van deze gebieden.

ergens in Maleachi 3 staat: Beroof Mij niet, breng je tienden binnen in het •
huis van God, en God zal de hemelsluizen openen. En God zal de 
kaalvreter van je weghouden.

Wees dus blij dat je mag en kan geven in Gods Koninkrijk.◦
In de bijbel wordt er meer over financiën gesproken dan over ◦
geloof… Het is dus een belangrijk onderwerp.

Wat is shalom (= vrede)? Dat is succes hebben in al deze gebieden… •



(geestelijk leven, financiën, relaties, gezondheid). Shalom betekent ook 
'heelheid, volledig zijn'. Het betekent ook 'veiligheid'. Het betekent 'gunst'. 
Het betekent 'welvaart'.

Lucas 4: 18-19•
Gods Geest is op Jezus om…◦

… aan armen het evangelie te verkondigen. Wie zijn de armen? Je ‣
kan arm zijn in elk van de bovenstaande gebieden (zie figuur).
… aan gevangenen vrijlating te prediken. Bevrijding van je ‣
limieten.
… blinden te laten zien. Zowel in het natuurlijke als in het ‣
geestelijke. Meer en meer openbaring zien.
… verslagenen in vrijheid te zetten. Genezing van een gebroken ‣
hart.
… het jaar van welbehagen van de Heer te prediken. Jubileum‣

Deuteronomium 8: 18•
Het is God die kracht geeft om vermogen te verwerven…◦

Markus 12: 30•
Heb God lief met heel je hart, heel je ziel, met heel je verstand, met al ◦
je kracht. Heb God dus lief met alles wat je hebt, met alles wat je van 
God gekregen hebt. Zet God op de eerste plaats…
Zie figuur: wil je wandelen in je oude leven of in je nieuwe leven. Wie ◦
staat in het midden? Jij of God? 

Als:
Geloof in God
Vertrouwen in God
Liefde voor God
Dan is het niet moeilijk om te geven aan God.


