
Zondag 2 juni 2013 - Omgaan met teleurstellingen


1 Petrus 4: 12-18 → Verheerlijk God, ook als je als christen lijdt.•

Hoe ga je om met teleurstellingen? Iedereen maakt dit wel eens mee. Vele 
christenen worden daardoor 'lauw' door alle dingen die er gebeurd zijn. 
Teleurstelling komt als je verlangen niet ingelost wordt.
De sleutel om hiermee om te gaan, is je verblijden/verheugen in Christus.


Nehemia 8: 11 → Tijdens de vele moeilijkheden rond de bouw van de muur •

rond de stad Jeruzalem kreeg Nehemia van de profeet Ezra de opdracht om te 
feesten. Want de vreugde van de Heer is je kracht.


Psalm 50: 23 → Door te danken, eer je God. Dank Hem voor de oplossing van •

het probleem.


Filipenzen 4: 4-7 → Verblijd je ALTIJD in de Heere.•


Jes 61: 3 → vreugdeolie in plaats van rouw, lofgewaad in plaats van een •

benauwde geest, sieraad in plaats van as.


Psalm 37: 4 → "Schep vreugde in de Heere, dan zal Hij je geven wat je hart •

verlangt."


Joh 16: 33 → Jezus heeft de wereld overwonnen. Wees daarom blij. De •

overwinning in je dagelijks leven is 'just a matter of time'.


Joh 15: 11 → Blijf in Jezus en Zijn blijdschap zal in je blijven en die blijdschap zal •

volkomen zijn.

Er is een groot verschil tussen blijdschap en de vreugde in God. Je blijdschap is 
afh. van de situaties om je heen. Maar de vreugde in God blijft ondanks 
omstandigheden, ondanks teleurstellingen.


Psalm 16: 11 → in Gods aanwezigheid is er volheid van vreugde.•





Wat is stress? Dit is een soort van teleurstelling, een externe druk die je vreugde 
kan wegnemen.

Vreugde en vrede zijn met elkaar verbonden. En de bron van dit alles is God.


