
Zondag 14 mei 2017 - Vrucht dragen
 - Ps. Hoo Handojo -

Filipenzen 4: 13•
Alle dingen zijn mogelijk door Christus, die mij kracht geeft.◦

Vruchtbaar zijn voor God.

Johannes 15: 8, 16•
De Vader wordt verheerlijkt als je veel vrucht draagt, als je welgevallig ◦
bent voor de Vader.
God heeft je uitverkoren en bestemd om vrucht te dragen◦

Mattheüs 7: 15-20, 21-23•
Aan de vruchten zal je mensen kunnen herkennen. Een goede boom ◦
brengt goede vruchten voort, en een slechte boom brengt slechte 
vruchten voort.
Het belangrijkste is dat je de wil van God de Vader doet. En het is ◦
Gods wil om veel goede vruchten te dragen.
Pas op dat God op het einde niet tegen je zegt "Ik heb je niet ◦
gekend", ondanks dat je geprofeteerd hebt, demonen hebt 
uitgedreven, of vele krachten hebt gedaan in Jezus' Naam… 

Wanneer loop je gevaar? Als je wetteloos bent en dus niet in ‣
Gods wil wandelt. Dus als je geen vruchten draagt.

Markus 1: 9-11•
Toen Jezus uit het water kwam na de waterdoop zei God de Vader: ◦
"Mijn geliefde Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb". Op dit moment 
was Jezus nog niet gestapt in Zijn bediening. En toch is God de Vader 
blij. Het heeft dus niet te maken met Jezus' daden. De Vader keek naar 
Zijn zuiver hart, zag dat Hij wandelde in de vrucht van de Geest.
Bediening komt voort uit de vrucht die je al draagt.◦

Galaten 5: 22•
Vrucht van de Geest: de eerste is LIEFDE. En de andere kenmerken ◦
volgen uit de liefde van God. 



Romeinen 8: 29•
Je bent bestemd om gelijkvormig te zijn aan Jezus. Dus kijk naar de ◦
levensstijl van Jezus.
Als je vrucht wilt dragen, dan moet Jezus ten volle in je wonen.◦

Johannes 15: 5-6•
Je draagt vrucht als je in Jezus blijft. ◦
Als er geen vruchten te zien zijn aan een wijnrank, wordt die ◦
wijnrank in het vuur geworpen.

Gelukkig is God een zeer geduldige God. Hij wacht op je.

2 Korinthiërs 3: 17-18•
Het is de bedoeling dat je precies een spiegel bent van Gods ◦
heerlijkheid in je. Vol van Gods liefde, vol vreugde,… Dit kan enkel 
door vol van Gods Geest te zijn.

Johannes 15: 9-10•
Blijf in Gods liefde◦
Onderhoud Zijn geboden◦

Wandel in de Geest ◦

Vrucht dragen


