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God draagt

• God wil voor jou 
werken !?

• Geloof je (in) God? 

• Heb je wat te 
dragen? 

• Bereid je anders 
alvast voor…



Welke lasten wil hij dragen

• Schuld

• Angst

• Vemoeidheid

• Onvermogen

• Eenzaamheid



Gods belofte –Hij kan dragen

Deu 33:26 Niemand is er als God. Hij rijdt op de hemel 
om u te helpen, en in Zijn majesteit op de wolken. De 
eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn 
eeuwige armen.

Ps. 68:20 Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij 
ons (onze lasten); die God is ons heil.



Gods belofte –Hij wil dragen

Jes. 46:4 Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, 
tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen; Ík heb het gedaan 
[of: heb u gemaakt] en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen 
en redden.

Jes. 64:4 Van oude tijden af heeft men het niet 
gehoord, men heeft het niet ter ore genomen en geen 
oog heeft het gezien, behalve U, o God, wat Hij doen 
zal voor wie op Hem wacht.



Willen we hem laten dragen?

• Controle afgeven

• Afhankelijk willen zijn

• Luisteren naar Zijn advies

• Zijn weg hierin 
herkennen

• Op Hem wachten



Of regel ik het liever zelf?

•Goede ziekteverzekering

•Beleggingsfonds 

• Een lieve medechristen

•Vluchten in afleiding

•Malen en piekeren



Stiekem op andere goden vertrouwen

• Perfectie

• Autonomie

• Jeugd

• Nuttigheid

• ….

Afgoden helpen niet Jes 46: 1 

,Vrees deze goden niet, dien hen niet en offer 
hen niet Richt 6:10; 2Kon17:33-35



Er is maar één met eeuwige armen

• Hij is niet gemaakt, maar de maker 

• Hij heeft van niemand
iets nodig 

• Hij is almachtig 

• God kan en God wil

• Zijn gedachten zijn 
hoger 

• Hij zal voorzien



Waarom draagt Hij ons? 

• Om Zijns Naams wil

• Om Zijn liefde te bewijzen

• Om Zijn genade te tonen

• Omdat Jezus voor ons bidt

• Om Jezus’ wil



Praktische tips om lasten los te laten

• Is de last voor jou bedoeld?

• Bid bewust om hulp van God

• Stoppen met g – o – g

• Laat emoties toel

• Deel het met een vriend 

• Neem risico’s met God

• Dank alvast



Samenvatting

• Gods eeuwige armen zijn er als je te klein bent, te 
zwak bent, of als andere “armen” wegvallen

• Zonder onze problemen kan Hij zijn zorg niet laten zien

• Als Hij draagt mogen wij loslaten

• God  kan en wil onze last dragen – Het is tot zijn eer!


