
Zondag 10 februari 2013 - Het verschil tussen koning en 
wormpje.

God vraagt gewoon: "Vertrouw op mij! En Ik zal het voor u doen." (Only 
believe…)


Jes 41: 10-14 → Wees niet bevreesd, want Ik ben met u… God is altijd met •

ons! Onze vijanden (de duivelse machten) zullen worden tot niets… We 
'vechten' niet tegen mensen, maar tegen de duivelse machten… 

Wormpje Jakob: Jakob had veel problemen op verschillende vlakken ◦
(emotioneel,… )
Wij zijn als wormpjes, maar toch aanvaard als kinderen van God. ◦
Ongelooflijk!


Jes 43: 1-4, 18-19 → Hier wordt Jakob Israël genoemd. •

Jakob = bedrieger◦
Israël = prins van God ◦
Ik heb u verlost. Is in de verleden tijd. Het is al volbracht.◦
God roept ons persoonlijk bij naam. Niet als meneer/mevrouw. Hij kent ons ◦
bij naam!
vers 4: Wij zijn enorm kostbaar in Gods ogen.◦
vers 18: Denk niet aan de dingen van vroeger. Het verleden is het ◦
verleden… want God maakt iets nieuws (vers 19) 


Gen 32: 24-30•

Verhaal van Jakob en Esau. Jakob bedroog zijn broer Esau en kreeg de zegen ◦
van de eerstgeborene van zijn vader. Daarna moest hij vluchten naar zijn 
oom Laban. Daar werd Jakob op zijn beurt bedrogen door zijn oom. Na 7 
jaar werken voor de jongste dochter van Laban, kreeg hij de oudste dochter 
als vrouw op de huwelijksnacht… 
Jakob bedroog dus mensen en werd zelf bedrogen. Vandaar werd hij door ◦
God een wormpje genoemd…
In Gen 32 veranderde God de naam van Jakob (= bedrieger) naar Israël (= ◦
prins van God)… De Man met wie Jakob worstelde ontwrichtte zijn heup. 
Dit is een symbool voor het niet meer steunen op zijn eigen kracht, maar 
op Gods kracht.


Filip 4: 6-7, 13 → Alle dingen zijn mogelijk door Christus Die mij kracht geeft. •


