
Zondag 5 juni 2016 - God heeft het beste voor met je
 - Ps. Hoo Handojo -

Inleiding door Michael Handojo: "Identiteit - wie ben je in Christus?"

Hoofd prediking: 

Jeremia 29: 11•
God heeft gedachten van vrede over je, om je een hoop en een toekomst ◦
te geven. 
Het is dus niet nodig om te leven in stress, om je zorgen te maken. Deze ◦
dingen spelen zich af in de invloedssfeer van de ziel. 
Gods gedachten, de bovennatuurlijke dingen spelen zich af in de ◦
invloedssfeer van de geest.

Einsteins formule: E = m . cˆ2
E = kinetische energie•
m = massa•
c = snelheid van het licht•

De massa (≈ gewicht) van een mens is groter dan die van een zandkorrel. De 
mens heeft dus een grotere energie dan van een zandkorrel. Hoe zit het dan 
met God? Hij is oneindig groot. Met een oneindig grote energie.

Jeremia 29: 12•
Hoe kan je nu Gods plan in je leven ervaren? Roep God aan, bid tot Hem ◦
en Hij zal naar je luisteren.
Als je bid, kom dan niet met een waslijst van je wensen. Onderwerp je aan ◦
Hem, zoek zijn wil. Hij zal je wel leiden, kracht geven.

Jesaja 40: 29•
God geeft de vermoeide kracht. Vertrouw dus op God.◦

Hebreeën 4: 16•
Nader tot Gods troon van genade. Vraag om genade en je zal het krijgen ◦
op het juiste tijdstip.

Johannes 14: 1•
Geloof in God, geloof in Jezus.◦



Jesaja 40: 12•
Hoe groot is God? Al het water op aarde past in de holte van Zijn hand, ◦
hij meet het stof op aarde met een maatbeker in Zijn hand. Hoe groot is 
God?

Hebreeën 1: 3; 11: 3•
De dingen die men hier op aarde ziet, zijn niet ontstaan uit het zichtbare. ◦
Ze zijn tot stand gekomen door Gods Woord. 


