Niet op eigen kracht
Mark Liefhebber 29 maart 2020

Psalm 44: 1-9
Als alles anders is, je de controle verliest en je je kwetsbaar
voelt, wat doe je dan?
 Herinner je wat God in het verleden heeft gedaan (vs 2-4)
 Kijk naar het recente verleden; wie is God nu…. ‘U bent’…
(vs 5-8)
 Prijs en dank God (vs 9)
Mooi he? Maar wat is er gaande? We dachten dat we ons leven
op orde hadden, we maakten plannen. En nu houdt het
Coronavirus de hele wereld in zijn greep, groeit de zorg en
onzekerheid over de economische gevolgen. Ook in psalm 44
gebeurt er iets wat nooit eerder is gebeurd (vs 10-11) Waar bent
U God, waarom staat U dit toe? (vs 24-27)
Er zijn twee mogelijke valkuilen als reactie op deze crisis:
 Leven vanuit angst, het kan je overspoelen wat er komen
gaat, besef dan dat Gods hand, oog en liefde op jou gericht
zijn: ‘Het licht van Uw gelaat-U had hen lief’(vs 4).
 Met zelfvertrouwen, je gaat je richten op eigen
mogelijkheden, je gaat je aanpassen en het wel redden. De
psalm zegt: ‘Vertrouw niet op eigen kracht’ (vs 7-8)

Als je ministry gebed wilt ontvangen mail dan naar:
ministrygebed@delichtboog.nl
Ook via telefoon, Zoom of Skype kun je voor elkaar bidden

Hoe is het met je? We
zitten momenteel in een
hele onwerkelijke tijd,
die onzeker maakt. Wat
kunnen we het komende
jaar verwachten. Blijven
we gezond? Kunnen we
elkaar weer ontmoeten?
Behoud je je baan? Hoe
lang gaat dit duren?
Komt er een
economische recessie?
Waarover maak je je
zorgen en wat doet die
onzekerheid met je?

Wat is een herinnering
van Gods aanwezigheid
in een moeilijke tijd.
Vertel verhalen om je
herinneren wie God is in
jouw leven.

Lees met elkaar 2
Korintiërs 12: 9-10 ‘In
mijn zwakheid ben ik
sterk’ Wat betekent dit?

Herken je de mogelijke
valkuilen: angst en/of
zelfredzaamheid? Hoe
bescherm je je hart en
gedachten? Waar zoek jij
je veiligheid en
zekerheid?

