
Zondag 3 september 2017 - Het uiterlijk is tijdelijk, het 
innerlijke voor eeuwig.
 - Ps. Hoo Handojo -

Er is een verschil tussen een thermometer en een thermostaat. Een 
thermometer meet de temperatuur, een thermostaat bepaalt de temperatuur. 
Als christen moet je functioneren als een thermostaat. Je moet  bepalen wat er 
rond je gebeurt… De vraag is dus: bepaal je wat er rond je gebeurt, of wordt je 
beïnvloed door wat er rond je gebeurt?

God is dezelfde in het verleden, het heden en in de toekomst. Ook Gods Woord 
is onveranderlijk.

Wat is opwekking? Als Jezus de prioriteit wordt, als de liefde voor God weer 
aangewakkerd wordt.

Mattheüs 6: 34•
Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen ◦
zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

2 Korinthiërs 4: 16-18•
Verlies de moed niet. Het uiterlijk vergaat, maar de innerlijke mens wordt ◦
vernieuwd van dag tot dag... Concentreer je niet op het uiterlijke. Je 
wordt met de leeftijd minder sterk, minder snel,… Focus je meer op de 
innerlijk mens. 
Er is lichte verdrukking, maar dit zorgt voor een eeuwige heerlijkheid.◦
Wat je kan zien aan het uiterlijk, is tijdelijk. Wat je niet ziet (het innerlijke), ◦
is voor eeuwig.
Het is niet erg om tijd te besteden aan je uiterlijk, maar vergeet niet om ◦
minstens even veel tijd te besteden aan het innerlijke.

Gods wil en Zijn plan veranderen niet. Hij wilt dat Zijn Koninkrijk gevestigd 
wordt op aarde.
Als je innerlijke mooi is, straalt dit ook naar buiten. Mensen zullen God zien 
door je heen. 

Hoe versterkt je de innerlijke mens? Bijvoorbeeld door God te verhogen in 
lofprijs en aanbidding.



"Christ in you is the hope of glory."
"Christus in u is de hoop van heerlijkheid."

Jesaja 40: 6-8•
Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van God blijft voor ◦
eeuwig.

Mattheüs 7: 24-27•
Als je je huis bouwt op de rots (= het Woord van God) dan zal je huis ◦
blijven staan als de stormen komen. Je fundament in je leven is zeer 
belangrijk. Vertrouw je op God? Is je fundament van eeuwige waarde?

Conclusie: je leven moet gefundeerd en gebouwd zijn op Gods Woord.

Kolossenzen 2: 6-7•
Wandel in Christus, wees geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd ◦
in het geloof. Wees overvloedig in dankzegging. 


