
Weet je niet dat de dag
aanbreekt na de nacht,

dat de regenbuien in het voorjaar
de droogte verdrijven

en dat de zomer na de winter komt?
Er is dus hoop!

Hoop voor altijd,
want God zal je niet teleurstellen!

Charles Spurgeon



Zie, Ik ga iets nieuws verrichten,
nu ontkiemt het – heb je het 

nog niet gemerkt?
Ik baan een weg door de woestijn,

maak rivieren in de wildernis.
Jesaja 43:19
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1
V estig je hoop op Mij, dan zal Ik je mijn trouw 

schenken. Sommigen van mijn kinderen zijn 
vergeten hoe ze kunnen hopen. Ze zijn zo 

vaak teleurgesteld dat ze bang zijn om opnieuw een 
risico te nemen. Ze ploeteren voort, zonder echt te 
leven. Anderen zoeken hun heil in hun probleem
oplossend vermogen, in medische behandelingen, de 
aandelenmarkt, de loterij enzovoort. Maar Ik daag je 
uit volledig op Mij te vertrouwen.

Wat er ook gebeurt in je leven, jouw verhaal heeft 
een geweldig goede afloop. Zelfs als je weg er nu 
somber uitziet, wacht jou stralend en eeuwig licht 
aan het einde van deze aardse reis. En hoe meer jij 
je hoop op Mij vestigt, hoe meer het licht van mijn 
liefde op je zal schijnen en je dag doet opklaren. Mijn 
volbrachte werk aan het kruis garandeert je deze 
hemelse hoop, en deze garantie staat vast. De weten
schap dat alles uiteindelijk goed komt, kan je blijd
schap geven terwijl je onderweg bent. Vergeet nooit 
dat Ik altijd bij je ben, en dat Ik jouw hoop ben!
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Wij verwachten vol verlangen de Heer, 
Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om Hem 
is ons hart verblijd, op zijn heilige Naam 

vertrouwen wij. Schenk ons uw trouw, 
Heer, op U is al onze hoop gevestigd.

Psalm 33:2022

… de kennis van de ware vroomheid, die 
hoop geeft op het eeuwige leven dat God, 

die niet liegt, vóór alle tijden heeft beloofd.
Titus 1:1,2

Van Paulus, apostel van Christus Jezus 
in opdracht van God, onze Redder, 
en van Christus Jezus, onze hoop.

1 Timoteüs 1:1
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2
O ntspan je in mijn aanwezigheid, in de zeker

heid dat niets je kan scheiden van mijn liefde. 
Het ergste wat je zou kunnen overkomen, is 

dat Ik zou ophouden van je te houden – en dat is iets 
wat nooit ofte nimmer zal gebeuren. Wees blij, want 
je hoeft niet te presteren om mijn liefde te verdienen, 
of die te behouden. Deze liefde is een puur geschenk, 
dat voortkomt uit mijn volmaakte gerechtigheid. Het 
garandeert voor altijd jouw verbinding met Mij, je 
Verlosser.

Omdat het ergst denkbare nooit zal gebeuren, kun 
jij je ontspannen en leven in al zijn volheid.

Wanneer alles goed gaat in je leven, wil Ik dat je 
hier volop van geniet, zonder je zorgen te maken over 
wat er komen zal. Wanneer je door moeilijke tijden 
gaat, zal Ik je helpen en sterken met mijn liefde. Ook 
al leef je in een wereld waar problemen onvermijde
lijk zijn, houd moed, want Ik heb de wereld overwon-
nen!



21

… hoogte noch diepte, of wat er ook maar 
in de schepping is, zal ons kunnen scheiden 
van de liefde van God, die Hij ons gegeven 

heeft in Christus Jezus, onze Heer.
Romeinen 8:39

Een dief komt alleen om te roven, te slachten 
en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om 

hun het leven te geven in al zijn volheid.
Johannes 10:10

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede 
vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te 

verduren krijgen in de wereld, maar houd 
moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Johannes 16:33
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3
J e leven is in mijn soevereine handen. En soms 

lijken die handen je in moeilijke omstandig
heden te brengen. Je voelt je terneergedrukt, 

belemmerd in je vrijheid en niet in staat dingen te 
veranderen. Je verlangt ernaar uit te breken en het 
gevoel van controle over je leven terug te hebben. 
Hoewel dit een onaangename positie is, is het eigen
lijk een goede plek om te zijn. Het ongemak schudt je 
wakker uit de slaap van routine en herinnert je eraan 
dat Ik de leiding over je leven heb. Je wordt voor de 
keus gesteld: klagen over je omstandigheden en het 
Mij kwalijk nemen dat Ik het toelaat, of dichter naar 
Mij toe komen.

Wanneer je het moeilijk hebt, heb je meer behoefte 
aan Mij dan ooit. Hoe meer je ervoor kiest om bij Mij 
te komen en Mij te vertrouwen, hoe meer hoop je zult 
vinden als je met mijn liefde wordt omringd. Je kunt 
zelfs leren verheugd te zijn door de hoop die je hebt, 
terwijl je wacht in mijn nabijheid – waar overvloedige 
vreugde is. Volhard in je vertrouwen op Mij, dan zal 
Ik je uiteindelijk een eervolle plaats geven. Wentel 
intussen je zorgen op Mij af, en weet dat je Me na aan 
het hart ligt en dat Ik voortdurend over je waak.
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Een slecht mens heeft veel leed te 
verduren, maar wie op de Heer 

vertrouwt wordt met liefde omringd.
Psalm 32:10

Wees verheugd door de hoop die u hebt, 
wees standvastig wanneer u tegenspoed 

ondervindt, en bid onophoudelijk.
Romeinen 12:12

U wijst mij de weg naar het leven: 
overvloedige vreugde in uw nabijheid, 

voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.
Psalm 16:11

Onderwerp u dus nederig aan Gods 
hoge gezag, dan zal Hij u op de 

bestemde tijd een eervolle plaats geven. 
U mag uw zorgen op Hem afwentelen, 

want u ligt Hem na aan het hart.
1 Petrus 5:6,7


