
Zondag 31 juli 2016 - Meer van God, minder van mij
 - Ps. Hoo Handojo -

Meer van God in jou betekent: minder van jezelf zodat alles wat God al 
gegeven heeft, meer tot uiting komt in jou. God heeft alles al gegeven. Het 
moet alleen meer tot uiting komen in je leven.

Wie zichzelf niet verloochent, kan Jezus niet volgen, kan Jezus' karakter ook 
niet uitstralen.

Johannes 17: 20-21•
Jezus bidt dat alle gelovigen één zullen zijn.◦
Gods heerlijkheid is in jou, maar het is soms bedekt. Deze bedekking ◦
moet dus geleidelijk aan weggaan. Hoe? Door meer van je eigen zelf 
af te geven in Gods hand.
Wat moet de wereld zien? Dat er liefde en eenheid is onder de ◦
christenen
Voor God is het niet zozeer belangrijk dat je veel van God houdt. Veel ◦
belangrijker is het om meer te kennen van Gods liefde.
God, de Vader, houdt even veel van jou als van Jezus! ◦

Efeziërs 5: 22-25•
Vrouw: wees onderdanig aan je man. Hij is het hoofd, zoals Christus ◦
hoofd van de gemeente is.
Man: hou onvoorwaardelijk van je vrouw, zoals Christus de gemeente ◦
heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgegeven (geofferd).
De kerk is de bruid van Christus. Als bruid moet de kerk zich dus ◦
ook onderwerpen aan de bruidegom. Die bruidegom is Christus. Dit 
onderwerpen is gemakkelijk als je weet dat de liefde van Jezus 
oneindig groot is voor je. Hij heeft altijd het beste voor met je.

Johannes 17: 22-26•
Als je wandelt in Gods liefde, dan straal je dit uit. Mensen zullen het ◦
merken! Wandelen in Gods liefde, is beseffen hoe groot Zijn liefde is 
voor jou. Het is niet jouw liefde naar God toe die belangrijk is, het is 
Gods liefde voor jou die belangrijk is.
Laat je focus zijn op alles wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Alle ◦



zegeningen komen hieruit voort.

Romeinen 5: 5•
Gods liefde wordt in je hart uitgestort door de Heilige Geest.◦

Efeziërs 1: 15-23•
Als er al liefde is onder gelovigen, dan nog is het belangrijk om Gods ◦
liefde echt te kennen. Het is Gods liefde die alles werkt in en door 
jou.
Christus is door God gezet boven alle overheden, macht, kracht, ◦
heerschappij, en boven elke naam in de wereld.

Efeziërs 3: 19-21 •


