


Breekbaar, maar bruikbaar ?



2 Kor 4 vers 5

Want wij prediken niet onszelf, 

maar Christus Jezus als Here, 

en onszelf als uw dienaren 

om Jezus’ wil



2 Kor 4 vers 6

Want de God, die gesproken heeft: 

Licht schijne uit het duister, 

heeft het doen schijnen in onze harten, 

om ons te verlichten met 

de kennis der heerlijkheid Gods 

in het aangezicht van Christus



2 Kor 4 vers 7

Maar wij hebben deze schat 

in aarden vaten, 

zodat de kracht, 

die alles te boven gaat, 

van God is en niet van ons







2 Kor 4 vers 7

Maar wij hebben deze schat 

in aarden vaten, 

zodat de kracht, 

die alles te boven gaat, 

van God is en niet van ons



 In de druk Niet in het nauw



 In de druk

Om raad verlegen

Niet in het nauw

Niet radeloos



 In de druk

Om raad verlegen

Vervolgd

Niet in het nauw

Niet radeloos

Niet verlaten



 In de druk

Om raad verlegen

Vervolgd

Ter aarde

geworpen

Niet in het nauw

Niet radeloos

Niet verlaten

Niet verloren



2 Kor 4 vers 10 en vers 11

te allen tijde het sterven van Jezus 

in het lichaam omdragende, 

opdat ook het leven van Jezus zich 

in ons lichaam openbare.

Want voortdurend worden wij, die 

leven, aan de dood overgeleverd, 

om Jezus’ wil, opdat ook het leven 

van Jezus zich in ons sterfelijk vlees 

openbare.



2 Kor 4 vers 12

Zo werkt dan de dood in ons, 

doch het leven in u





Matthijn Buwalda

Er zit een barst, in iedereen,

maar daar schijnt vaak, 

het Licht doorheen





Richteren 7 vers 2

Er is teveel krijgsvolk bij u, 

dan dat Ik Midian

in hun macht zou geven; 

anders zou Israël zich tegen Mij 

kunnen beroemen, 

zeggende: 

‘mijn eigen hand heeft mij verlost’



Handelingen 9 vers 15 en vers 16

Maar de Here zeide tot hem: 

Ga, want deze is Mij een 

uitverkoren werktuig, 

om mijn naam te brengen voor 

heidenen en koningen en [de] 

kinderen Israëls; want Ik zal hem 

tonen, hoeveel hij lijden moet ter 

wille van mijn naam



Romeinen 8 vers 37

Maar in dit alles zijn wij 

meer dan overwinnaars 

door Hem, 

die ons heeft liefgehad



Breekbaar, maar bruikbaar ?



Breekbaar, maar bruikbaar !!


