
Zondag 2 juni 2013 - Overwinning over teleurstellingen.

Persoonlijke ervaringen met God meemaken, is mogelijk voor iedereen. Bij God is 
er geen grens.


Filipenzen 4: 4-7 → Wees blij in de Heer. Wanneer? Altijd, in elke situatie.•

Als je God toelaat om te werken, zal het altijd beter zijn.◦
Het gevolg van de vreugde van de Heer is dat er bovennatuurlijke vrede van ◦
God komt in je hart. "Vrede die alle verstand te boven gaat"
Als je echte vrede in je hart hebt, hebt je ook vrede met anderen. Bitterheid, ◦
boosheid tegenover anderen heeft hier geen plaats meer.


We zijn zwak, van vlees en bloed, en zijn vaak 'slachtoffer' van teleurstelling.
Hoe kan je hier uitkomen? Een van de wapens is vreugde in de Heer.


Neh 8: 10-11 → Te midden van alle problemen rond de bouw van de muur •

rond de stad Jeruzalem werd Nehemia bemoedigd. "De vreugde van de Heer is 
je kracht."
Je verblijden in de Heer is God toelaten om te werken in je leven.•

Hoe moeten we dus omgaan met teleurstellingen? Laat die slechte woorden van 
mensen niet in hart komen, maar start in plaats daarvan met God te loven en te 
prijzen.


Psalm 50: 23 → Dankzegging opent de weg voor Gods oplossing.•

'Lofoffers' = het vraagt een offer van jou om te danken in slechte ◦
omstandigheden.


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

verlangt.
"Schep vreugde": Scheppen impliceert dat het niet altijd gemakkelijk is. Dat ◦
de situatie soms moeilijk is.









Jes 61: 3 → aan de treurenden zal gegeven worden: sieraad i.p.v. as, vreugdeolie •

i.p.v. rouw, lofgewaad i.p.v. een benauwde geest.
Vreugdeolie: als je olie giet over het hoofd van iemand dan vloeit dat over ◦
het hele lichaam en bedekt alles. Dit is als een bescherming tegen alle 'pijlen 
van de boze'.


Psalm 16: 11 •

Conclusie:
Hoe kun je overwinnen over teleurstellingen?
1) Je moet bij God komen. Verblijd je in God.
2) Uiteindelijk zal de vrede van God heersen in je leven.

Opmerking: Vreugde en vrede gaan hand in hand.


