
Zondag 27 november 2016 - Hoe kan je God aanbidden? 
 - Ps. Hoo Handojo -

Psalm 84: 12•
God is een zon (licht) en een schild◦

Als je in de aanwezigheid komt van de Koning wordt er eerbied verwacht 
van je. Je blijft niet gewoon stil in Zijn aanwezigheid.

Jesaja 29: 13•
God wil meer dan lippendienst. God wilt je hart hebben.◦
Hoe je je kleedt, verandert niet hoe God naar je kijkt. Hij is enkel ◦
geïnteresseerd in je hart.

Psalm 84: 12•
Als je wandelt in oprechtheid, zal God het goede geven aan je.◦
Oprecht wandelen = met een zuiver hart.◦
Zoals koning David, een man naar Gods hart. David zondigde wel, ◦
maar vroeg steeds vergeving en bleef een zuiver hart hebben.

Psalm 84: 1-8, 11-13•
Verlangt je hart naar God?◦
"Eén dag in Gods voorhoven is beter dan duizend elders.", zegt David. ◦
De voorhof bevindt zich net buiten de tabernakel. In de tabernakel is 
God aanwezig. Davids verlangen is dus om dichter bij God te zijn. 
Zelfs net buiten de tabernakel is het beter dan elders.

Hoe kan je God aanbidden?
1) Een zuiver hart
2) In vol geloof
3) Je hart is gezuiverd door het heilig bloed van Jezus.
4) Je lichaam gezuiverd met rein water. (1 Korinthiërs 6: 19)

Hebreeën 10: 22•
Nader tot God met een waarachtig hart, in vol geloof.◦

 Psalm 119: 128•



1 Korinthiërs 6: 19-20, 13-15•
Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest.◦
Je lichaam is niet meer jouw bezit.◦
Besef dat God in al Zijn volheid in je gekomen is. Gebruik je lichaam ◦
dan ook voor God. Eigenlijk mag je niet meer zondigen met je 
handen, voeten, ogen, gedachten,… 
Jezus reinigde de tempel in Jeruzalem toen ook met de zweep van ◦
alle handelaars. "Gods huis is een bedehuis"

Romeinen 6: 12-13•
Zondig niet met je lichaam◦


