
Zondag 9 april 2017 - Leven onder een open hemel
 - Ps. Hoo Handojo -

De dief komt alleen om te stelen, te vernietigen. Maar door het offer van Jezus is 
er leven gekomen. (Johannes 10: 10)

Jezus kon de stem van God de Vader horen. Hij leefde onder een open hemel.

Spreuken 3: 11-12•
God gaat je berispen omdat Hij van je houdt zoals een vader van een ◦
zoon houdt. Dit is nodig om te kunnen leven onder een open hemel.

Leven onder een open hemel, is leven onder zegen.

Johannes 3: 16•
God heeft Zijn ENIGE zoon gegeven. God is een gever.◦
De duivel wilt enkel stelen en vernietigen,… ◦

Romeinen 8: 29•
Jezus is de eerstgeborene onder de broeders en zusters.◦
De eerstgeborene is apart gezet door God. ◦

Spreuken 3: 9-10•
Eer de Heer met je kapitaal (van rechtvaardige werken) en met de ◦
eerstelingen van al je inkomen. Dan zal je schuur vol gevuld worden en je 
vaten zullen overlopen van wijn.

Maleachi 3: 10-11, 8•
Breng alle tienden naar Gods voorraadkamer → De sluizen van de hemel ◦
zullen geopend worden en zegen zal neerdalen op je land. De sprinkhaan 
zal ook onschadelijk gemaakt worden
Vers 8: je kan God bestelen door de tienden en heffingen achter te ◦
houden.
Als je trouw bent in het geven van 10% van je inkomen voor God, dan zal ◦
God de overige 90% beschermen van de sprinkhaan/ kaalvreter. 

Leviticus 27: 30•
Een tiende van alle opbrengst is een heilige gave voor de Heer. ◦



Houd niet zelf vast aan wat eigenlijk Gods deel is.
Alles wat je hebt, heb je eerst van God gekregen.

2 Corinthiërs 9: 6-10•
Wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig ◦
oogsten.
Het is God die je zaad geeft om te kunnen zaaien.◦

Lucas 16: 10-11•
Als je betrouwbaar bent in het kleine, zal je ook betrouwbaar zijn in het ◦
grote. Als je onbetrouwbaar bent in de omgang met de valse mammon 
(geld), wie kan je dan belangrijke dingen toevertrouwen?
Er is kracht in het geven! ◦

Jozua 6: 19•
De buit van Jericho moesten de Israëlieten geven aan de Heer om in de ◦
schatkamer van de Heer te bewaren.
Er was echter 1 persoon, Achan, die iets van de buit onder zijn tent ◦
bewaarde. Hij stal dus van God. De volgende strijd werd dan ook door de 
Israëlieten verloren. Pas na de dood van Achan konden de Israëlieten de 
andere veldslagen winnen.


