Goede voornemens voor 2018
Psalm 34 en een persoonlijk getuigenis
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situatie David in Psalm 34
• Hoe komt hij/ik hier terecht
– heeft God dit zo geleid?
– was hij wel goed bezig
– Met het goede doel vindt God een weg

• Wie is God voor hem/mij geweest in
het afgelopen jaar?
– goed v.9, redt en maakt blij v.5.6, zorgt en
voorziet v.10.11, heeft belangstelling v.18, is
“not unfair” v.16, is nabij v.19, bewaart v.21

• Goede voornemens 2018:
– loven v.2, proeven en zien v.9, hem
zoeken v.11, hem vrezen v.12/13
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Situatie

14-1-2018

wat is aardig –maar helpt niet echt
Het ligt niet aan jou
Je bent niet de enige
Je hebt veel kansen
Positief denken
Goede economie
Neem tijd voor jezelf
Er zijn nog veel
andere dingen
• afleiding
•
•
•
•
•
•
•
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piekeren, emoties, stress, zorgen, paniek

Wat draagt door: geloof
•
•
•
•

In
In
In
In

iets wat buiten je is
iets wat bewezen is
iets wat persoonlijk is
de eeuwige zoon van God!

• Soms is geloof gebouwd op
verzekeringen, gezondheid,
baan, netwerk, erfenis
• Je ziet hoeveel je hebt als je
het nodig hebt
• Je weet of het echt is als je in
jouw storm terecht komt
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Test 1: Jezus slaapt – jij niet 
Test 2: Hij stuurt je in de storm

Wat moet worden vervangen
• De beloften moeten persoonlijk worden
– Hij zorgt, voorziet, heeft belangstelling, is not unfair …

• Gods woord krijgt diepere inhoud
– Vroeg zoek ik u (geen luxe) – zeker als je niet goed slaapt
– Wapenrusting nodig? Nu snap ik het

• Vertrouwen in eigen kracht en talent
– Hulpeloosheid, afhankelijkheid toegeven

v7/18/19

• Nieuw besef van wat echt belangrijk is
– Facebook, news enz. is veel minder spannend
– Positie? Netwerk? Status?

• Leren wachten
– Geduld, geen zorgen maken, de Heer vertrouwen

• Vast nog een hoop meer …
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Mijn aanpak en voornemen
• Proef en zie dat de HEERE goed is v.6
• Hem dagelijks zoeken v.6
• God een sterkere geloof laten
installeren – bovennatuurlijke vrede
• Leren hem te loven
• Getuigenis zijn van de kracht van geloof
• Herinneren aan Gods zegen en leiding
• Dagboek bijhouden
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Praise
him
in the
storm

samenvatting
• Bereid je voor op jouw storm v.20
• Als het goed gaat bouw aan het fundament van teksten,
liederen en herinneringen aan Gods leiding en redding
• Als je aan een “reboot” toe
bent loop niet weg
• Als je in de storm bent,
zoek hem en doe aan
geloofsspieroefeningen
• Als je door de storm heen
bent: begrijp en help anderen
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