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het uitspreek4

! ERVAAR GOD

Verlang je naar liefde die je diep  
in je hart dolgelukkig maakt?  
Heb je kracht nodig die je in staat 
stelt om het onmogelijke te doen? 

Hunker je naar hoop, troost en bemoediging? 
Kortom: Verlang je naar méér in je leven 
als christen? Méér van... God?   
 
Dan heb ik goed nieuws voor je: God wil niets liever 
dan jou meer geven. Oneindig veel meer. Omdat 
God oneindig veel meer is dan je ooit zult kunnen 
bevatten. Of het nu overvloedige liefde is, 
sprankelende vreugde of bijzondere kracht... 
diepe vrede, goddelijke wijsheid, volhardend geloof, 
veilige geborgenheid, hoop voor de toekomst… 

God wil het je graag geven. Omdat je zijn kostbare, 
geliefde kind bent. En heus, je hoeft er geen 
super-speciale, hoogverheven christen voor te zijn! 
Hij geeft het aan hen die bij Hem schuilen.



!DOOR DE KRACHT VAN ZIJN WOORD !

Om het te kunnen ontvangen, 
moet er wel iets veranderen 
bij je: Jouw denken!  
Zonder dat je het beseft, is je 
denken soms een muur die 
tussen jou en Gods goedheid 
in staat. Dat komt omdat je 
denken beheerst wordt door 
leugens die je van kindsbeen 

af werden ingeprent. Zelfs onwaarheden die in de 
kerk binnengeslopen zijn. We hebben er allemaal 
last van... Deze wereld wordt immers 
beheersd door leugens. Het kwaad, Satan, 
fluistert ons gedachten in over God, die soms wel 
vroom klinken, maar eigenlijk oneindig ver van de 
waarheid staan! De leugen dat jij God niet waard 
bent bijvoorbeeld. Of dat je veel moet presteren 
om Gods goedheid in je leven te kunnen ontvangen. 
Dat je zijn liefde moet verdienen, of dat je volmaakt 
moet zijn voordat God je aanvaardt. 

God wil je het 
graag  geven. 

Niet omdat 
je een super-

christen bent. 
Maar omdat je 

zijn kostbare, 
geliefde kind 

bent!
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! ERVAAR GOD

lees het aandachtigb

Dat soort onwaarheden zorgen ervoor dat je niet 
vanuit Gods overvloedige goedheid kunt leven. 

In dit boekje kun je lezen hoe je vrij kunt worden 
van die diepgewortelde leugens. Hoe je denken kan 
veranderen van een muur in een wijd geopende 
deur. Een deur die God veel meer binnenlaat, zodat 
Hij je kan vullen met al het goede dat Hij al zolang 
voor je heeft klaarliggen. 

In Jezus Christus heeft God 
jou zoveel gegeven. 

Door je denken te veranderen, zul je ontdekken
wat het is en hoe je het mag ontvangen. Je denken 
wordt veranderd, door de waarheid van God intens 
in je op te nemen. De waarheid vind je in het 
Woord van God, de Bijbel. Dat eeuwenoude Woord, 
waarin God zijn hart bekendmaakt. Dat Woord dat 
al duizenden jaren miljoenen mensen hoop, 



verlossing, genezing, 
bevrijding en een nieuw leven 
heeft gegeven. Dat Woord 
geeft God vandaag aan jou. 
Om je leven te openen voor 
zijn trouw, liefde en ontfer-
ming. Zodat je Hem als een 
echte Vader vol liefde kunt 
ervaren, en alles kunt leren 

ontvangen wat Hij je zo graag wil geven. 

Want je bent werkelijk zijn zeer kostbare 
kind en Hij houdt geweldig veel van je. 

In zijn Woord zegt God dat Hij een Vader is, een 
Gever, een Bevrijder, een Helper en een Verlosser.  
God is de bron van al het goede. Hij is anders dan 
je denkt. Zijn liefde is ontzaglijk groot. Hij heeft 
meer begrip en meer ontferming voor je dan je 
beseft. Dat is de waarheid. Je zult meteen merken 

Je denken wordt 

veranderd door 

de waarheid 

van God intens 

en aanhoudend 

in je op te 

nemen.

DOOR DE KRACHT VAN ZIJN WOORD !



! ERVAAR GOD

schrijf het op-

dat het heel wat anders is dan wat jij meestal 
denkt. Daarom moet je denken veranderd worden. 
God wil je vormen naar het volmaakte beeld van 
zijn Zoon, Jezus Christus. Jezus wist wat zijn Vader 
voor Hem betekende. Hij twijfelde niet en had geen 
ongeloof of onzekerheid. Hij had geen last van trots 
of eerzucht. Hij liep over van vrede en vreugde. 
Hij was van top tot teen vol van de God. 
Omdat Hij van top tot teen vol was van waarheid. 
Hij is immers Zelf de waarheid! 

Dit is het geheim: waarheid. 

Om je te helpen de waarheid van God goed  
in je op te nemen, heb ik een aantal bijbelverzen op 
een rijtje gezet. Het zijn die verzen waarin God jou 
duidelijk maakt hoeveel Hij om je geeft en wat Hij 
voor je heeft weggelegd. Het zijn verbazingwek-
kende teksten die je Gods hart laten zien en die 
jouw hart kunnen openen door Hem.
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Ze laten je zien dat de roeping 
die God voor jouw leven 
heeft, veel groter en mooier 
is dan je ooit had durven 
dromen. 

Je kunt misschien denken  
dat je Gods Woord al redelijk 
goed kent. Maar God kan 

je nog steeds geweldig blijven verbazen. 
Wanneer je denkt alles van God te weten, 
komt Hij ineens uit een onverwachte hoek     
tevoorschijn en laat Hij je zien dat er nog heel 
wat meer van Hem te ontdekken valt dan je al wist. 
Hij wil je grenzen altijd blijven verleggen. 
Hij wil je steeds hoger meenemen, in zijn 
schatkamers, in zijn vrijheid, in zijn grote goedheid. 
Meer en meer. Hoger en mooier. Dieper en 
krachtiger. Zodat je op Jezus gaat lijken. 
Het kan. Als jij maar wilt...  

DOOR DE KRACHT VAN ZIJN WOORD !

Wanneer je 

denkt alles van 

God te weten, 

komt Hij ineens 

uit een onver-

wachte hoek 

tevoorschijn en 

laat Hij je zien 

dat er méér is.


