
Zondag 21 oktober 2018 - Nooit opgeven 
 - Ps. Hoo Handojo - 


Jezus heeft alles al overwonnen. Je hoeft niet meer dagelijks te strijden. Laat 
Jezus voor je strijden.



Geef nooit op. Blijf bidden voor je familie, je vrienden,… Blijf volharden tot het 
einde van je leven. Want God is trouw.




 Markus 5: 25-34 •
Er was een vrouw die al 12 jaar bloedvloeiingen had… Het werd steeds ◦
erger. Als je als vrouw bloedverlies had, dan werd je volgens de joodse 
wetten beschouwd als onrein.

Toch had ze nog zo’n geloof: “als ik maar Zijn kleren kan aanraken”, zei ◦
ze.




God is nooit schuldig. Hij is niet de oorzaak van ziekte, armoede, van slechte 
dingen,… Het is de duivel, je vijand, die altijd het slechte veroorzaakt. 




En meteen werd de vrouw genezen van haar ziekte. Jezus voelde dat er ◦
kracht uit Hem ging.

Tientallen mensen hadden Jezus aangeraakt, maar enkel bij deze vrouw ◦
ging er kracht uit Jezus. De oorzaak: haar geloof!  Het eerste wat Jezus 
tegen haar zei was “Uw geloof heeft u behouden.” Het belangrijkste 
voor Jezus is de redding. De verwijzing naar de genezing komt pas later. 

De grote opdracht is: Ga heen en verkondig het evangelie! Dat is nog ◦
belangrijker dan genezing… 




Belangrijkste principes:

1) Blijf volharden tot het einde. Geef nooit op!


Wees als een arend die zweeft boven de storm
•


2) Het Woord van God


Romeinen 10: 17
•
Geloof komt door het horen van het Woord. Die vrouw had van Jezus ◦
gehoord…en daardoor groeide het geloof in haar. 




3) Geloof


Markus 10:27; 9:23 •
Alle dingen zijn mogelijk bij God voor wie gelooft. 
◦



4) Gods kracht

Je getuigenis moet gedragen zijn door Gods kracht in je. Dat krijg je enkel •
als je in relatie staat met God. 




Illustratie: video van een koorddanser-koppel. Jezus wandelt op een koord. En 
draagt je op Zijn schouders.



Getuigenis van Ps. Hoo i.v.m. Ps. Mieke: “Mijn leven is in Gods handen. God 
doet wat Hij wilt, maar ik blijf geloven voor genezing…” Ps. Mieke is nu 
gelukkig in de hemel bij Jezus. Er zijn daar 7 bevestigingen van geweest… 



Conclusie: GEEF NOOIT OP! 

 


