Johan Schep

Wat, als?

‘As is verbrande turf’, zei men vroeger. Ik ontmoet mensen die verlamd zijn door
allerlei angsten. Mag ik helpen met Gods Woord om u te bepalen bij de vele
beloften die ons zijn gegeven? Werp al uw bekommernis op Jezus. Hij zorgt voor u.
De Heere wil komen in onze angsten! Gods woorden hebben kracht in alle
mogelijke situaties (Spr. 18:21). De dood en het leven zijn in de tong!
Ik heb deze verzen verzameld om mijzelf ook te wapenen tegen de aanvallen van
de boze. Door het gebed kunnen wij de angst verdrijven die diep in ons hart schuilt.
Als wij in de storm zitten, belooft Jezus ons dat Hij onze volmaakte vrede wil zijn.
We zien dat bij Hemzelf (Marc. 4:37), en later ook bij Petrus (Hand. 12:6).
Fil. 4:19

De Heere God begrijpt alles wat betreft onze financiële noden.

Jes. 9:5

De heerschappij is op jou, of op Zijn schouders. Die keuze is er!

Matt. 6:34

De Heere God weet ook alles van je angsten over de toekomst.

Ps. 34:7

De Heere God weet ook alles over je angsten voor je geliefden.

Jes. 35:4

De Heere God die de zee opende, is de God die ons gebed hoort.

Ex. 14:14

De Heere God heeft oplossingen waar je nooit aan gedacht had.

Rom. 16:20

Luister naar de juiste stem. In Jezus ben je meer dan overwinnaar!

Ps. 46:10

Als de duivel je niet slecht kan maken, dan maakt hij je te druk.

Joh. 14:27

Maak je geen zorgen over zaken waar je geen controle over hebt.

Rom. 8:32

De strijd ga je niet alleen aan. Zijn aanwezigheid is altijd met je.

1. Joh. 4:4

Geloof zoals Maria dat er niets onmogelijk is voor de Heere God.
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Ps. 34:18

De Heere is in de hemel, maar ook dichtbij de gebrokenen van hart.

Kol. 3:13

Vergeven van anderen en het vergeven van jezelf brengt genezing!

Ps. 27:1

Als je God vreest, dan heb je niets of niemand anders te vrezen.

Jes. 54:17

Er zal geen een wapen standhouden, dat tegen ons gebruikt wordt.

Ef. 3:20

Wij mogen erin geloven dat de Heere meer doet, dan wij beseffen.

Neh. 8:10

De problemen en zorgen zijn dieven van de Vreugde, die in ons is.

Ps. 91

Het is goed om eraan te denken dat de Heere onze rots en ons schild
is.

Sef. 3:17

Het is zo belangrijk om te bedenken dat wij Gods geliefden zijn.

Rom. 8:28

Het is zo belangrijk te weten dat de Heere in totale controle is.

Job 23:10

Het is zo belangrijk te weten dat de Heere ons niet vergeten is.

Spr. 3:5-6

Het is belangrijk te weten dat de Heere ons leven wil leiden.

2 Kor. 12:9

Het is zo belangrijk dat Zijn kracht volmaakt wordt in zwakheid.

Kol. 3:3

Het is heerlijk dat ons leven met Christus in God verborgen is.

Luc. 6:22

Het is tijd voor een groot feest als mensen slecht over ons spreken!

2 Kor. 1:20

Het is belangrijk te geloven dat al Zijn beloften Ja en Amen zijn.

Al deze beloften en nog veel meer zijn gegeven om ons een overvloedig en
dankbaar leven te geven! Breng daarom heerlijkheid aan de Heere God om te
wandelen en te reageren in geloof (Hebr. 11:6).
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