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Kor-irrrièrx;

Maar dat was niet het enige wat God zei.
Paulus kreeg een prachtig antwoord erbij: vers 9

Je hebt niet meer dan mijn

Heb je wel eens een splinter in
je hand gehad? Dat kan gemeen
pijn doen. En soms is het een
heel gedoe om dat piepkleine
stukje uit je huid te krijgen.

_

nodig.

Meer heb je dus niet nodig.
Aan genade heb je genoeg om te kunnen leven.

Lees 2 Korintiërs 12: 7 - 9.
Wat was er bij Paulus
in zijn huid gestoken?
Teken dat hiernaast.
Dat is nog veel erger dan een splinter! Nu had Paulus niet
echt een doorn in zijn lichaam. Het was een ziekte die hem
dwars zat: hij zou nog veel meer willen werken, maar dat
lukte niet door die ziekte.

Bij genade magje aan twee dingen denken.
1. God is goed voor jou.
2. En je hebt dat helemaal niet verdiend.

Genade is één van de mooiste woorden uit de Bijbel. Je mag
alles van God verwachten. Zelf kun je het niet, maar hij kan
alles. Dat mocht Paulus leren. Dat mag jij ook leren. Zo blijf
je dicht bij God leven. Zo kunnen mensen zien dat de kracht
van Jezus in jou werkt.
Dan zul je nooit zeggen: "Wat doe ik veel voor de Heer'.
Maar wel: "Alles wat ik kan heb ik van mijn God gekregen."

Met die ziekte werd Paulusook nog geplaagd door

________________________________________

.vers 7

Die kwelde hem:
"Ben jij nou gered door God? Waarom ben jij dan zo ziek?"
En daar wist Paulusgeen antwoord op te geven.
Hij kon wel bidden om genezing. En dat deed hij!
Hoe vaak heeft hij gebeden?
En is hij genezen?
_
Soms antwoordt God jouw gebed met 'nee'.

Jezus had ook een doorn in zijn lichaam. En zelfs meer dan
één doorn: een doornenkroon was door de soldaten in zijn
huid geslagen. Zo was hij zwak. Voor jou. Maar nu leeft
Jezus door Gods kracht. Voor jou.

? vers 8
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