
Ik wens jullie een gezegend nieuw jaar 



Advent= verwachting van Zijn komst en  
Zijn goddelijk ingrijpen…  

Zacharias, Elisabeth, Maria, Simeon en Hanna 

> Voor wie Hem vertrouwen… “verziend” geloof     
> Licht in de duisternis… hoop op verandering 
> God komt naar ons toe… liefde is Zijn drijfveer 
> Alleen bij Jezus vinden wij… vreugde en vrede    



Hebreeën 11:6 

“maar zonder het geloof is het onmogelijk God  
welgevallig te zijn (God te behagen); wie bij God  
wil komen (wie Hem wil naderen), moet geloven  
dat Hij bestaat (dat Hij is) en dat Hij allen beloont  

die Hem (ernstig) zoeken.” 



Terugblik 2016… verwachting 2017 

> Hoe zit het bij ons met de verwachting van  
   een doorbraak … waar wij niet vooruit geraken 

> In een terugblik op het  
   jaar 2016 las ik een arti-   
   kel over medische door- 
   braken… ook op andere  
   terreinen (politiek, spor- 
   tief,…) hoopte men op  
   een doorbraak…         



Hebreeën 12:1-2 

“Daarom dan, laten ook wij,... afleggen alle last en  
de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met 

volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat 
ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de 

leidsman en voleinder des geloofs,...” 



“De Heer van de doorbraak” 

> Situatie: David is als  
   koning van heel  
   Israël bevestigd… 

> 1 Kronieken 14:8-11     



1 Kronieken 14:9-11 

“Toen de Filistijnen kwamen, verspreidden zij  
zich in het dal Refaïm, en David vroeg aan God:  

Zal ik optrekken tegen de Filistijnen, en zult U hen  
in mijn hand geven? En de HEERE zei tegen hem: 

Trek op, en Ik zal hen in uw hand geven. 



1 Kronieken 14:9-11 

Toen zij optrokken naar Baäl-Perazim, versloeg 
David hen daar; en David zei: God is door mijn  
hand door mijn vijanden heen gebroken als een 

doorbraak van water. Daarom gaven zij die plaats  
de naam Baäl-Perazim.” 



“De Heer van de doorbraak” 

> Situatie: David is als  
   koning van heel  
   Israël bevestigd… 

> 1 Kronieken 14:8-11     

> Wat doet David? 
   1) “David wendde zich tot God” (met zijn nood) 
   2) Hij vertrouwde op Gods Woord en kwam in  
       actie (Trek op, Ik geef ze in uw hand…) 
   3) Hij geeft God de eer…       



2 Kronieken 20:1-4 

“Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de 
Ammonieten, en een deel van de Meünieten, ten 

strijde trokken tegen Josafat. Toen kwam men hem  
de boodschap brengen: Er komt een grote troepen-
macht op u af van de overkant van de zee, uit Syrië, 
en zie, zij zijn bij Hazezon-Thamar. (Dat is Engedi.) 



2 Kronieken 20:1-4 

Josafat werd bevreesd en zette er zijn zinnen op om  
de HEERE te zoeken. Hij riep een vasten uit in heel 

Juda. En Juda werd bijeengeroepen om bij de 
HEERE hulp te zoeken. Zij kwamen zelfs uit alle 
steden van Juda om de HEERE te raadplegen.” 



“De Heer van de doorbraak” 

> Situatie: Josafat reinigt het  
   land en herstelt de rechtspraak… 

> 2 Kronieken 20:1-30 

> Wat doet Josafat? 
   1) Ook hij “zet zijn zinnen” op het zoeken van  
       de Heer… (in zijn angst) en roep allen bijeen   
   2) Hij vertrouwde op Gods Woord (V.15 “Dit is  
       niet jullie strijd…”) & bemoedigt het volk (20) 
   3) Hij geeft God de eer… ‘Dal van de Lofprijzing’     



“De Heer van de doorbraak” 
   8 terreinen om voor te bidden: 
   pers. geestel. groei ______ 
   relaties _______________ 
   huwelijk/gezin ________ 
   financieel ___________ 
   gezondheid __________ 
   recreatie ______________ 
   werk __________________ 
   kerk/kring _______________  



Psalm 50:14-15 

“Offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste  
uw geloften na. 

Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; 
Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.” 



Laten wij bidden voor een doorbraak in 


