


Wat als ge der efkes geen goesting meer in hebt?



Mijn last is licht en mijn juk is zacht

27 Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de 

Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader  dan de Zoon, en hij aan 

wie de Zoon het wil openbaren.

28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust 

geven.

29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig 

van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;

30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Mattheüs  11:27-30



24 Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig min één zweepslagen

ontvangen. 25 Driemaal ben ik met de roede gegeseld, eenmaal ben ik 

gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een heel etmaal heb ik in 

volle zee doorgebracht. 26 Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in 

gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van 

de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in 

gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, 27 in inspanning en 

moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, 

in koude en naaktheid. 28 Afgezien van wat van buitenaf komt, overvalt mij 

dagelijks de zorg voor alle gemeenten.

2 Korinthe 11:24

...want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht...



Filippenzen 4:19: ‘Mijn God zal jullie in alles overvloedig geven wat jullie 

nodig hebben. Want Hij geeft overvloedig omdat Hij Zelf overvloedig bezit. 

Hij geeft ons in Jezus Christus van zijn rijkdom.’

Jeremia 29:11: ‘Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb 

jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst 

geven.’

Psalm 50:15: ‘Roep mij te hulp in tijden van nood, ik zal je redden, en je zult 

mij eren.’

… maar er staat toch...

https://www.allaboutgod.com/dutch/basicbijbel/filippenzen-4.htm?vers=19#vers19


He is my superman!



He is my superman!





1. de wereld

1. het vlees

1. de satan

De drie aanklagers tgv de zondeval...



Het vlees...

● Ik wil vrij zijn!
● Ik wil kunnen doen wat ik wil!
● Ik wil zelf mijn doel bepalen!
● Ik wil zijn wie ik zelf wil zijn!



IK WIL HET NU!



Niet ik maar jij!



Iedereen is geduldig met mij.

Iedereen is vriendelijk tegen mij.

Niemand is jaloers en niemand stoeft dat hij beter is.

Iedereen denkt aan de ander en niet aan zichzelf.

Niemand doet iets dat ongepast is.

Niemand raakt verbitterd.

Iedereen heeft het beste met me voor.

Iedereen denkt goed over mij.

1 Kor 13

De Liefde is...



Wat haalt je neer?

Schaamte?

Ongecontroleerde gedachten?

Compulsief gedrag?

Angst?

Hopeloosheid?

Bitterheid?

Onzekerheid?

Het gevoel van geen controle te hebben?



Verstand

Gevoel

Gedrag

Wordt vernieuwd door je denken!



Hebr 12

1 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen 

omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk 

verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, 2 

terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder 

van het geloof. 

Wat kan ik eraan doen?



1. Besef dat je niet alleen bent, de Hemel kijkt naar jou!

1. Leg je lasten neer, strijd tegen de zonde!

1. Hou je ogen op Jezus gericht!

Wat kan ik eraan doen?



Wat doe ik eraan?

1. Bedenk iedere dag wat Jezus voor jou deed!

1. Vraag de Heilige Geest om je denken te vernieuwen!

Wilskracht   ><   De Kracht van Gods Geest!

1. Denk op lange termijn!



16 Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze 

uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.

17 Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een 

allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.

18 Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, 

maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn 

tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

2 Korinthiërs 4

Een aardse tent en een huis in de hemel



Want God heeft ons niet gegeven een geest van 

lafhartigheid,

maar van kracht, 

van liefde en 

van bezonnenheid. 

2 Timotheüs 7


