
Zondag 17 december 2017 - Hou Gods staf omhoog. 
 - Ps. Hoo Handojo - 
 

2 Korinthiërs 2: 14-16 •
Er zijn altijd mensen die tegen je zijn, naast de mensen die voor je zijn. 
◦
In Christus overwin je. Dank Hem daar voor!
◦

De overwinning is op alle niveau’s. 
‣


Abraham geloofde dat zijn zoon Isaak van God gegeven was. Hij was dan ook 
bereid om hem op te geven als God hem daar om vroeg.



Rijkdom in God is geen materieel bezit. Nee, je bent sowieso rijk door alles wat in 
Christus is.




Exodus 17: 9-13 •
Het gevecht van de Israëlieten tegen de Amalekieten. 
◦
Toen de handen (en de staf) van Mozes omhoog waren, wonnen de ◦
Israëlieten. Als hij moe werd en zijn handen omlaag kwamen, wonnen de 
Amalekieten.

Hoe de staf van God omhoog. Dit is een symbool voor het kruis van Jezus ◦
Christus.




Exodus 4: 1-7, 8-10, 20 •

God vroeg aan Mozes: “Wat heb je in je hand?”. “Een staf.”, zei Mozes. God ◦
gaf 2 tekenen aan Mozes:


Zijn staf: die een slang werd en terug een staf kon worden. Het werd op ‣
die manier de staf van God, niet meer van Mozes. Mozes gooide op die 
manier zijn vlees, zijn eigen wil, op de grond en begon te wandelen in 
Gods wil. 

Zijn hand die melaats was en weer gezond werd. 
‣



Exodus 17: 15 •

De Here is mijn banier.
◦



1 Samuel 15: 26, 7 •
De opdracht van koning Saul was om het volk van Amalek volledig uit te ◦
roeien. Saul volgde Gods bevel niet helemaal uit. Hij spaarde de koning van 
Amalek en het beste van de buit van de overwinning… 







Psalm 23: 4 •
Door het dal van diepe duisternis zijn Gods staf en zijn stok daar om je te ◦
troosten. Hou Gods staf, dit is lofprijs en aanbidding,omhoog.






Hooglied 2: 4 •

Gods liefde is als een banier over jou.
◦



1 Kronieken 29: 11, 2-5, 11-12 •
Koning David en het hele volk Israël gaven goud, zilver, edelstenen en andere ◦
materialen aan God voor de bouw van een tempel. Ze bleven geven totdat er 
al super veel was en men moest zeggen om te stoppen.

Geef aan God met een blij hart. Geef je je hele leven in Zijn hand?
◦



 


