
Zondag 16 september 2018 - God laten zien aan de wereld om je heen 
 - Ps. Hoo Handojo - 
 
Het ‘onze Vader’ is het enige gebed dat Jezus ons aangeleerd heeft.




Johannes 15: 7 •
Als je in Jezus blijft en Zijn Woorden in jou blijven, vraag wat je maar wilt ◦
en het zal je deel worden.




Het is goed om Gods wijsheid te hebben. Nog beter dan enkel Gods zegen te 
ontvangen. 




2 Korinthiërs 4: 7 •
Je bent een aarden kruik waar de allesovertreffende kracht van God in ◦
woont.

Er zijn immers 2 soorten levens in je: het menselijk leven van jezelf, het ◦
Goddelijk leven dat van God zelf komt. 




Illustratie: 2 emmers. De ene ondoorzichtig, 
de andere doorzichtig. Er hangt ook een 
etiket op dat aangeeft wat er in zit.

Deze emmers stellen het leven van de mens 
voor als aarden vat.




Ondoorzichtig: je zegt misschien dat je •
christen bent, maar niemand ziet het aan je 
dat je christen bent.









Doorzichtig: je zegt dat je christen bent, en •
de mensen zien ook God door je heen. 

Het deksel op de emmers stelt alle dingen •
voor die niet van God zijn. 















Zichtbare schat (vrucht van 
de Geest) in een 

doorzichtige emmer

2 emmers





Als wedergeboren kind van God heb je alle geestelijke zegeningen al 
ontvangen.




2 Korinthiërs 4: 8-10 •
Er kan vervolging zijn, maar je bent niet verlaten; neergeworpen, maar ◦
niet te gronde gericht.

Je draagt altijd het sterven van Jezus mee in het lichaam. 
◦







Het is de bedoeling dat het deksel van de 
emmer open gaat en dat Gods schatten 
naar buiten komen. Zo kan de buitenwereld 
God zien door je heen.
















Je bent een vertegenwoordiger/ ambassadeur van God op aarde. Laat God 
zien om je heen. 



God verwacht niet dat je enkel een hoge moraliteit hebt… Dit komt voort uit je 
eigen kracht. God verwacht dat je door de Geest geleid wordt. Dit is nog beter 
dan een hoge moraliteit…  Laat dus toe dat Gods Geest in je werkt.




2 Korinthiërs 12: 9-10 •
Gods genade is voor jou genoeg. In je zwakheid wordt Gods kracht ◦
zichtbaar. 

Gods Geest spreekt vaak tot je door je innerlijke vrede te laten ervaren ◦
als iets van God komt.

Alleen als je je laat leiden door de Heilige Geest zal je veranderen, zal je ◦
Gods volledige rust en vrede ervaren,… 

Vers 10: Paulus is zelfs blij als hij zwak is. Dan is God machtig! 
◦








Gods schat komt vanuit je 
binnenste naar buiten



Romeinen 8: 6 •
Bedenken van het vlees → leidt naar de dood
◦
Bedenken van de Geest → leidt naar leven en vrede
◦


