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Hoe ga je met teleurstelling om?



Hoe ga je met teleurstelling om?



Hoe ga je met teleurstelling om?

● WK

● examens

● relaties:

○ in de kerk 

○ thuis

○ op’t werk



Freeze    Fight     Flight

● Freeze: Euh is er een probleem? Ontkennen 

dat je best zou gaan lopen..

● Flight: Ik doe niks meer… ik trap het af

● Fight: Ze krijgen mij niet klein!!! 

Peptalk,...



I/K

Freeze    Fight     Flight



Geloof       Hoop      Liefde

Liefde = de wet = God

Hoop = vertrouwen op God

Geloof = God kennen



Geloof

Om te kunnen geloven moet je eerst ... 

● Weten wat je geloofd!

● Waar je in geloofd!

● In Wie je Geloofd!

Geloven is een keuze! 

Geloven is geen gevoel!

Geloven is zeker zijn!



Zeker zijn van wat?

Je bezit meer kracht dan je denkt!

God’s Geest!

Christus pleit voor ons!

Het mosterdzaadje!

God kan het onomkeerbare omkeren!



Gods Geest

Johannes 14:16

En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve 

in der eeuwigheid;

Johannes 14:26

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u 

alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

Johannes 15:26

Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk 

de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.

Hij blijft bij ons in eeuwigheid!

Hij zal ons alles leren zoals Christus dat deed!

Hij zal Christus bevestigen in ons!

Hij zal ons de waarheid laten zien!

https://www.statenvertaling.net/bijbel/joha/14.html#16
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joha/14.html#26
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joha/15.html#26


Romeinen 8

33 Wie zal de mensen die door God zijn uitgekozen, nog ergens van 

kunnen beschuldigen? God Zelf heeft hen vrijgesproken van schuld! 34 

Wie zal hen dan nog kunnen veroordelen? Want Christus is voor ons 

gestorven [ en heeft zo onze straf op Zich genomen ]. En wat nog veel 

beter is: Hij is uit de dood opgestaan! Nu zit Hij naast God en Hij 

komt voor ons op. 35 Wie [ of wat ] zal ons dan nog kunnen 

losmaken van de liefde van Christus? Moeilijkheden, problemen, 

vervolging, gebrek aan eten, gebrek aan kleren, gevaar, de dood?

“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft 

liefgehad.” (Romeinen 8:37)



Wie de Vader is! Psalm 91

1 Wie schuilt bij God, de 

Allerhoogste,

kan rustig slapen,

want de Almachtige beschermt hem.



Wat is jouw berg, Goliath, leugen, aanklager, ...

Vertrouw op de here met uw ganse hart en steun op 

uw eigen inzicht niet. Spreuken 3:5

Welke Berg probeer jij alleen te beklimmen?

Verzuim de samenkomst niet! Hebr 10:25 Samen 

staan we sterker, veel handen …

...kunnen meer dragen! 

Als de één valt richt de ander hem op…        
Prediker 4:7-12



Wees Open en Eerlijk

naar elkaar,
het haalt de angel uit de wonde



Can’t give/live when 
living is without you...

… my God!


