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Hij zal zijn als een boom … 

 

Gelukkig ben je … 
Psalm 1 

 
1. Stress, stress, stress … 
Alles wordt te veel. 
Geen zin meer in het leven. 

 
2. De diepere vraag: 
waar haal jij je kracht vandaan? 
Wat is de bron waaruit je leeft? 

 
3. Altijd groen en fris, 
groeien tegen de verdrukking in. 
Vol van Gods goedheid en trouw. 

2 Korintiërs 4:6-18 Paulus kwam altijd kracht te kort, en toch had hij 
altijd kracht genoeg (7). Hij wist nooit wat hem allemaal te wachten 
stond, de tegenstand golfde over hem heen, 
toch was hij van binnen vol vertrouwen. Want 
hij wist zich één met Jezus, puur uit genade, 
puur uit God. 

 De last die wij dragen noemde hij 
‘gering’ (17). Snap je dat? Ben je het 
daarmee eens?  

 
Efeziërs 3:14-21 De Geest van Christus laat je wortelen in zijn 
liefde. Dan waai je niet meer om, dan ben je hecht verbonden met 
Hem, ‘gegrondvest’. 

 Wortels zijn voortdurend actief, ze zuigen het water op waarvan 
de boom leeft. Hoe doe jij dat? 

 

2 Korintiërs 6:14-18 Let goed op uit welke bron je leeft en wat je 
opzuigt in je leven, in je denken en verlangen. Gerechtigheid en 
wetteloosheid zijn verschillende bronnen die helemaal niets met elkaar 
te maken hebben (14). 

 Gerechtigheid is leven met God, wetteloosheid is leven zonder 
God. Snap je dat je moet kiezen? Hoe ga je dat doen? 

 

Titus 3:1-7  Eens dronken we allemaal uit de verkeerde bron, 
tot de dood erop zou volgen. Totdat Christus verscheen, de bron van 
eeuwig leven! Voortaan mogen de wortels van ons leven zijn in Hem, 
door zijn liefde en genade. Dit betekent een echte wedergeboorte: nog 
lang niet af, maar al wel leven uit deze nieuwe, totaal andere bron. 

 Hoe zie je dat in de doop? 
 Dit is het geheim van alle christenen op aarde, die soms leven 

onder vreselijke omstandigheden. God schenkt ons in Christus 
het begin van eeuwig leven … 

 

Psalm 92  Op hoge leeftijd heb je heel wat stormen over je 
heen gekregen, door verlies, zorg, ziekte, spanning, strijd, enz. 

 En dan toch nog fris en krachtig, door te leven uit God.          BL 


