Zondag 28 oktober 2018 - Bescherm je hart boven alles wat te beschermen is
- Ps. Hoo Handojo • 2 Kronieken 16: 9
◦De ogen van de Heer gaan over de hele aarde om te zien wiens hart
volkomen is met God.
◦Het hart van de mensen verkilt zonder God. Mensen denken vooral aan
zichzelf…
◦God kijkt naar je hart. Niet naar je werken.
• Romeinen 8: 28
◦Voor hen die God liefhebben… → dat doe je met je hart
◦… werken alle dingen ten goede…
Geven is meer gezegend dan ontvangen.
God is een beloner voor hen die Hem ernstig zoekt.
Hoe kan je hart gezond zijn? Het eerste wat God doet, bij je bekering, is je een
nieuw hart geven (van vlees).
Wereldse vrede is bijv. de afwezigheid van oorlogen…
goddelijke vrede (in je hart) is onafhankelijk van de omstandigheden.
Hoe reageer je op slechte opmerkingen van anderen…? Bewaak je hart boven
alles. Vergeef die personen en vraag Gods hulp hierin.
• Spreuken 4: 23-24
◦Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is…
◦Want hieruit zijn alle uitingen van het leven.
◦Kijk dus diep in je hart, onderzoek je hart… Moet je iemand vergeven?, Moet
je bekeren van iets?,…
Aan het kruis, na al de mishandelingen, kon Jezus zijn mishandelaars toch nog
vergeven: “Vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen.”
• Mattheüs 5: 8
◦Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.
• Hebreeën 10: 19-25, 26-27, 29-31
◦Door het bloed van Jezus heb je vrijmoedigheid om in het heiligdom van God
binnen te gaan.

◦Nader tot God met een waarachtig hart, gereinigd van een slecht geweten.
◦Vers 29-31: Blijf niet leven in zonde als je al bekeerd bent. God is een
verterend vuur…
Waar je schat is, daar zal je hart ook zijn. Staat God op nummer 1 in je hart?
Waar is je hart?
Besluit:
Het hart is…
… de bron van het leven
… belangrijk voor je levensstijl. Je motivatie, visie,…
… belangrijk om een relatie met God te hebben. Want God is geest.
• Ezechiël 36: 26
◦Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste
geven.

