
Onder Gods vleugels verblijven.

Wat ben je met een schat die verborgen blijft? We hebben leven in overvloed 
ontvangen. En dit zeker niet enkel in geld. 

Ps 91:1-16 > In Gods schaduw is de beste schuilplaats. Zoals een moederhen met 
haar kuikentjes. Hij beschermt ons van alle onheil. 
Verblijven in Zijn schaduw = tijd besteden in Zijn aanwezigheid. 

1 Cor 10:12-13 > Als je trots bent, kom je ten val. 
We worden niet verzocht boven wat we aankunnen. God zal ook zorgen voor de 
oplossing als we verzocht worden. Er is geen enkele reden om zorgen te maken. 

Ps 91:14-16 > 7 beschermingen:

God liefhebben, in Christus zijn > Hij zal mij bevrijden•
God bij naam kennen > God zet mij in een veilige vesting. (Ps 27:5)•
God aanroepen > God zal mij verhoren•
In benauwdheid is God bij mij •
> Hij verlost mij eruit en zal mij verheerlijken. •
Ik zal een lang leven hebben (in goede gezondheid)•
God zal mij Zijn heil doen •

Matt 6:34 > Wees niet bezorgd over de dag van morgen. 
Matt 6:11 > DAGELIJKS brood. Dus bid dan dagelijks. En wees niet bezorgd voor 
de rest. 

Waarom zijn we bang?

Verkeerd beeld van God•
We vergelijken ons met de ander/ het probleem (cfr. David en Goliath)•

1 Sam 17:45 > David vergelijkt Goliath met God en niet met zichzelf!
Luc 10:19 > met God overwinnen we over de vijand

Het is een leerproces om in elke situatie God te betrekken. Kijk naar boven en 
niet naar de situatie. Geniet dus van elke dag samen met God. 

Joh 15:7 > Blijf in Christus en laat Gods woorden in ons blijven > dan wordt ons 
gebed verhoord. 
Marc 11:22-23 > heb geloof in Christus. 


