
Zondag 20 januari 2018 - Heerlijkheid na moeilijkheid 
 - Ps. Irene Maat - 
 

Psalm 84: 6-8 •
Zalig de mens waarvan zijn kracht in God is. Maak God tot je bron.
◦



1 Samuel 30: 6 •

Op het moment dat David in het nauw was, versterkte hij zich in de Heere.
◦


“De Heer is mijn kracht”, zegt David in een psalm.

Kan je in het diepste van je moeilijkheden zeggen “mijn vertrouwen is in de Heer”? 
Dit kan je enkel zeggen als je hart met God verbonden is.




Psalm 84: 7 •
Een moerbeiboom is een boom die kan groeien in dorre, droge ◦
omstandigheden.

‘Baka’ betekent huilen, wenen, niet zonder inspanning
◦
Elke moeilijkheid moet een uitdaging zijn om er doorheen te gaan. Hoe ga je ◦
om met uitdagingen?

Als christen moet je bron in God zijn. Daaruit komt je kracht.
◦



Psalm 23: 5 •

God maakt een tafel gereed voor de ogen die je benauwen.
◦


Er is een strijd gaande in de hemel tussen de duivel en de boze machten, en God 
en de engelen.




Psalm 36: 8-10 •
Je kan schuilen bij God. Bij God is de bron van het leven. 
◦



Handelingen 16 •

Paulus en Silas volgden God naar Macedonië (na een visioen). Zij volgden ◦
Gods wil, en nadien kwamen ze terecht in de gevangenis… Hoe kan dit? Wat 
deden ze in de gevangenis? Ze begonnen te zingen in het diepste van de 
nacht! En God kwam hen bevrijden uit de gevangenis… 




2 Kronieken 20: 12 •

Koning Josafat besefte dat zijn leger niet opgewassen was tegen die grote ◦
troepenmacht. Zijn ogen waren echter gericht op de Heer. Leer te wachten 
op God.




Jesaja 40: 29-31 •



Wie de Here verwachten, zullen hun kracht vernieuwen.
◦


Hoe dieper het dal, hoe hoger de Here kijkt.

Ze gaan voort van kracht tot kracht (Psalm 84: 8).



Voor Brugge (en voor iedereen aanwezig): 

“God verschaft recht. Hij verdedigt je.”




1 Petrus 5: 8-11 •
De duivel gaat nog steeds rond als een brullende leeuw. Bied dan weerstand ◦
aan hem, vast in het geloof.




 - Ps. Leo Maat - 

De duivel is een dief. Die breekt dus in waar hij geen recht heeft. Het is dus niet jij 
die in de fout gaat. Als je met God leeft, dan mag je zeker zijn dat er aanvallen gaan 
zijn. 



Voor ps. Hoo en Mieke: Wees trouw. 

En gemeente: blijf bidden voor je pastors… 



Trouw spreekt van volharding. Trouw brengt offers. Trouw betaalt een prijs. Trouw 
zoekt zichzelf niet, maar wilt de wil van God doen.  


