Dicht bij God
Haar Hoop
Blijf niet staan bij wat eertijds is
gebeurd, laat het verleden nu rusten.
(Jesaja 43:18)
Ze kijkt niet meer om naar de nare
dingen uit haar verleden.
Ik vind grote vreugde in de Heer.
Mijn hele wezen jubelt om mijn God.
Hij deed mij het kleed van de
bevrijding aan. (Jesaja 61:10)
Ze heeft nu hoop op een goede
toekomst met haar beste vriend…
God heeft hen dat beloofd.
Jezus
Ze hebben allebei de rots als
fundament. Dat zie je ook op de
tekeningen. De rots; dat is Jezus.
Dus hun basis is goed.
Jezus zegt:
“Ik zal jullie vertellen op wie degene
lijkt die bij me komt, naar mijn
woorden luistert en ernaar handelt:
hij lijkt op iemand die bij het bouwen
van zijn huis een diep gat groef en
het fundament op rotsgrond legde.

Toen er een overstroming kwam,
beukte het water tegen het huis,
maar het stortte niet in omdat het
degelijk gebouwd was.
Wie wel naar mijn woorden luistert
maar niet doet wat ik zeg, lijkt op
iemand die een huis bouwde zonder
fundament, zodat het meteen
instortte toen het water ertegen
beukte en er alleen een bouwval
overbleef.” (Lucas 6:47-49)
Het Plan
Spreek o Heer maak ons denken
nieuw, laat de diepte zien van uw
plan met ons…
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid,
al wat u belooft wordt ooit werkelijkheid.
Spreek o Heer en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw
heerlijkheid.
Een lied van Opwekking: nr. 689
Spreek o Heer door uw heilig Woord

God heeft ook gezegd:
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Jezus zegt
Vraag en er zal je gegeven worden,
zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan.
(Matteüs 7:7)
Zij heeft om een kindje gebeden.
God zal het hen geven. Daar is ze
zeker van. God heeft daar al veel
berichten over gegeven.
Droom
Er zijn daar een heleboel mensen.
Iedereen hoort wat iemand tegen
haar zegt. Dat het raar is, dat zij
zegt, dat zij nog een kindje zal
krijgen.
“Ja, ik weet dat het biologisch
gezien niet mogelijk is” zegt zij.
“Maar God staat boven de gehele
schepping!”
Iedereen loopt van haar weg.
Maar dan blijft haar vriend staan
en keert zich naar haar toe. Hij
staat haar met grote ogen aan te
kijken.
“Als God het zegt, dan is het zo!”,
zegt zij. En zij kijkt hem aan met
een kleine glimlach. Hij blijft haar
stil aankijken…

Wat denkt hij?
Zou hij hoop hebben? Ze is bang
van niet…
Dus ze bidt: “God, zoals hij mij kracht
geeft, mag ik hem zo hoop geven? In
naam van Jezus!” Het is goed, hoort
zij dan… Niet het komt goed, maar
HET IS GOED!
Dus hij heeft hoop! Dat zie je ook op
de tekening. Hij heeft een ooievaar
voorzichtig op zijn hand…
Jezus zegt: …alles waarom jullie
bidden en vragen, geloof dat je het
al ontvangen hebt, en je zult het
krijgen. (Marcus 11:24)

In Your Presence
Paul Wilbur
https://youtu.be/KkfczjtUASo
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