
Zondag 7 januari 2018 - Hemelse vrede zit van binnen 
 - Ps. Hoo Handojo - 
 
Hoe gebruik je je tijd?

Niemand is volmaakt. Je kan nooit “goed genoeg” zijn voor God (uit je eigen 
kracht). Het is alleen dankzij Gods genade dat je “rechtvaardig” gemaakt bent. God 
houdt zoveel van je en zal je nooit verwerpen. Hij draagt je altijd doorheen alle 
moeilijke situaties… 

De Hemelse Vader is anders dan sommige aardse vaders. Hij is liefdevol en wilt je 
altijd steunen, leiden, beschermen,… 




1 Johannes 5: 12 •
Wie Jezus in zich heeft, heeft het leven. 
◦



Johannes 14: 27 •

Jezus geeft vrede aan je en dit is niet gelijk aan de wereldse vrede. Het is ◦
een vrede van binnen, in je hart. Ondanks (soms moeilijke) omstandigheden 
kan je hemelse vrede hebben in je hart.




God is niet de oorzaak van de problemen in de wereld. Er is een duivel die die 
slechte dingen in de wereld veroorzaakt.




Kolossenzen 3: 15 •
Laat de vrede van God in je hart heersen. D.w.z. dat deze vrede de andere ◦
dingen in je leven dicteert. M.a.w. je doet dingen en wandelt in Gods vrede.


‘Shaloom’ (Hebreeuws), ‘Irene’ (Grieks)
‣
Deze vrede geeft innerlijke rust, kalmte… in je hart. 
‣



Mattheüs 11: 28 •

Kom naar Jezus, allen die vermoeid en belast zijn, en Hij zal je rust geven. 
◦



Galaten 5: 22 •
Vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, geduld,… 
◦



 Filipenzen 4: 7-8 •

Gods vrede, die alle begrip te boven gaat, zal je hart en gedachten bewaken ◦
in Christus Jezus.

En denk aan alles wat goed is… Dank God voor alles wat Hij al gedaan heeft ◦
in je leven. 




Hebreeën 12: 14 •

Jaag de vrede na met allen.
◦



Je kan alles buiten je niet controleren. Het enige dat je zelf kan controleren, is ◦
wat er binnen in je hart gebeurt. Kies voor vrede. Vraag aan God om je hart 
te vullen met Zijn vrede. 


