


1 Cor.4,9-13

Wij zijn dwaas; wij zijn zwak; wij 
worden veracht. 
Tot op de dag van vandaag lijden we 
honger en dorst, hebben we nauwelijks 
kleren, worden we mishandeld, zijn we 
dakloos, zwoegen we voor ons eigen 
brood, worden we vervolgd en beledigd. 
Tot op dit ogenblik zijn wij het uitschot 
van de wereld, het uitvaagsel van de 
mensheid. 



2 Kor.4,8-10

We worden van alle kanten belaagd, we 
worden aan het twijfelen gebracht, we 
worden vervolgd, we worden geveld. We 
dragen in ons bestaan altijd het sterven 
van Jezus met ons mee. 



2 Cor.11,23-27

Ik heb hard gezwoegd, heb gevangen 
gezeten, heb lijfstraffen ondergaan, ben in 
doodsgevaar geweest (…). 
Ik ben driemaal met stokslagen gestraft, ik 
ben eenmaal met stenen bekogeld en heb 
driemaal schipbreuk geleden (…). 
Voortdurend was ik onderweg, bedreigd 
door rivieren, rovers, volksgenoten en 
vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de 
woestijn, op zee en te midden van 
schijngelovigen.  





“Rom.8:38-39

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch 
leven, engelen noch machten noch 
krachten, heden noch toekomst, hoogte 
noch diepte, of wat er ook maar in de 
schepping is, ons zal kunnen scheiden van 
de liefde van God, die hij ons gegeven 
heeft in Christus Jezus, onze Heer”.
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Ik geloof… dus gaat het me goed

Ik ben christen… dus blijf ik gezond

Ik bid… dus geen problemen

Het gaat niet goed met mij… dus ik ben geen goed christen. 

Ik ben ziek…dus mijn geloof is niet goed. 
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Psalm 46

Al wankelt de aarde en 

storten de bergen in het 

diepste van de zee

God is voor ons 

een veilige 

schuilplaats, een 

betrouwbare hulp in 

nood.



Psalm 94

Toen ik dacht: mijn voet 

glijdt weg…

Toen ik door zorgen werd 

overstelpt… 

… hield uw trouw 

mij staande, HEER

… was uw troost 

de vreugde van 

mijn ziel



Psalm 73

Al zou mijn lichaam 

bezwijken, al zou mijn 

hart het opgeven

U bent de rots 

waarop ik bouw, U 

bent mijn hele bezit, 

o God, voor altijd





‘Ik verlang ernaar 
heen te gaan’



‘Ik ben ervan overtuigd 

Je suis assuré

Ich bin überzeugt

I am convinced

Lo cual estoy cierto

Certus sum

Ik bin oertsjûge

dat niets mij kan scheiden van de liefde van God’. 




