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Ik wil dit boek opdragen aan al mijn zussen in Christus, overal ter wereld,
die hun relatie met de Heer willen verdiepen, alles willen ontvangen wat
Hij hun te geven heeft en willen worden zoals Hij hen bedoeld heeft.
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Laat ons uw genade zien, HEER, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.
Psalm 90:17

Kracht

Het maakt niet uit hoe oud je bent, of je wel of niet getrouwd
bent, of je lichamelijk en geestelijk fit bent of niet, of je al lang
christen bent of pas sinds kort – als jij een vrouw bent, is dit boek
voor jou!
Ik volg de Heer al 43 jaar met toewijding en ben nooit van Hem
afgedwaald, maar ik heb dit boek ook nodig. In feite heb ik het
net zozeer voor mezelf geschreven als voor jou. Om de simpele
reden dat ik net zo ben als jij. Vaak vind ik het leven niet gemakkelijk, maar juist moeilijk. Niet simpel, maar juist complex. Niet
veilig, maar vol mogelijke gevaren. Vaak ervaar ik het leven eerder als uitputtend dan opwindend. Op zulke dagen heeft het
leven meer weg van een stormachtige woestijnwind dan van een
zachte, aangename bries.
Maar ik heb ontdekt dat God mijn weg kan effenen, stormen
doet bedaren en mij en al wat mij lief is veilig bewaart. Hij is zelfs
in staat mijn leven eenvoudiger te maken wanneer ik Hem vraag
de complexe lasten voor mij te dragen. Dit alles gebeurt echter
niet automatisch. Niet zonder gebed.
In de drukte van ons leven bidden we vaak te weinig. Of we
bidden alleen voor noodgevallen en verzuimen om tijd te nemen
om dicht bij God te zijn, Hem beter te leren kennen en onze diepste verlangens met Hem te delen.
In onze levensstijl van ‘bidden en rennen’ blokkeren wij vaak
de weg waardoor Hij zegen in ons leven wil brengen. En we lopen
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het risico om op een dag wakker te worden met dat lege, onbestemde gevoel diep vanbinnen, de angst dat ons fundament niet
meer is dan drijfzand en ons beschermende pantser niet meer
dan een broze eierschaal. Dat is mij overkomen.
Een aantal jaren geleden was ik zo druk met mijn werk, de
zorg voor een paar tieners, mijn streven een goede echtgenote te zijn, het huishouden, het schrijven van boeken en reizen
om deze te promoten, het bijwonen van alle bijeenkomsten in
de kerk, het helpen van mensen in nood en proberen iedereen
gelukkig te maken, dat ik het belangrijkste vergat – mijn intieme
relatie met God.
Ik stopte niet om met Hem te wandelen. Integendeel, ik kon
geen dag zonder Hem. Ik hield niet op met bidden, eigenlijk
bad ik meer dan ooit – voor alle anderen op deze planeet. Maar
ik bad niet voor mijn eigen relatie met Hem. Ik stopte niet met
bijbellezen – urenlang las en bestudeerde ik het woord voor verschillende projecten en voor de bijbelcursus die ik volgde. Maar
ik gaf God niet de tijd persoonlijk tot mij te spreken. Ik was zo
druk met het goede te doen, dat ik het beste verwaarloosde.
Zonder het te beseffen, werd ik Marta in plaats van Maria (Lucas
10:38-42).
Ik nam niet genoeg tijd om alleen met God te zijn en werd
daardoor zo verzwakt dat ik niet meer verder kon. Ik voelde me
als die eierschaal die door de geringste druk van buitenaf kon
worden verbrijzeld. Ik wist dat ik meer van God nodig had in
mijn leven en dat niets belangrijker was dan dat. Diep in mij had
ik een honger die alleen door meer van zijn aanwezigheid gestild
kon worden. Ik besefte hoe belangrijk het was mijn persoonlijke
relatie met God in gebed te beschermen.
Dergelijke ervaringen kunnen we vermijden als we alle aspecten van ons leven in gebed brengen, op een manier die ons
geestelijk verankerd houdt in God en ons voortdurend herinnert
aan zijn beloften. Dit soort gebed houdt onze focus op wie God
is en op wie Hij wil dat wij zijn. Het zal ons helpen om niet op
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onze manier, maar op zijn manier te leven. Het verlegt onze focus
van het tijdelijke naar het eeuwige en helpt ons te zien waar het
echt om gaat. Het stelt ons in staat de waarheid van de leugen
te onderscheiden. Ons geloof wordt gesterkt en we worden bemoedigd het onmogelijke te verwachten. Het gebed zal ons in
staat stellen de vrouwen van God te worden die we graag willen
zijn en geloven te kunnen zijn. Wie heeft daar geen behoefte aan?
In mijn vorige boeken over gebed behandelde ik verschillende manieren waarop echtgenoten voor elkaar kunnen bidden,
ouders voor hun kinderen (zowel op jonge als op volwassen leeftijd) en kinderen van alle leeftijden voor hun eigen leven. In dit
boek wil ik het hebben over hoe jij voor JEZELF kunt bidden.
Ik wil je helpen dicht bij je hemelse Vader te komen, zijn armen
om je heen te voelen, je hart voor Hem zuiver te houden en de
zekerheid te hebben dat je in het centrum van zijn wil bent. Zijn
plan voor je leven te ontdekken, heelheid en volkomenheid te
vinden in Hem en voorwaarts te bewegen in alles wat Hij voor je
heeft bereid. Kortom, ik wil je laten zien hoe jij je leven zodanig
in gebed kunt hullen dat je meer van God ervaart.

Waarom is het zo moeilijk om voor mezelf te bidden?
Vind jij het gemakkelijker om voor anderen te bidden dan voor
jezelf? Ik wel. Ik bid gemakkelijker voor mijn man, mijn kinderen, andere familieleden, vrienden en kennissen en volslagen
onbekenden over wie ik hoor in het nieuws, dan dat ik bid voor
mijn eigen wensen en noden. Eén van de redenen is dat het eenvoudiger is te zien wat een ander nodig heeft. Mijn eigen noden
zijn talloos, soms gecompliceerd en vaak moeilijk te herkennen
en benoemen. Wij vrouwen weten meestal maar al te goed wat
we denken nodig te hebben. Maar het overduidelijke herkennen we vaak niet. Wij zijn vaak zo emotioneel betrokken bij de
mensen om ons heen en de alledaagse rompslomp dat wij voor
onszelf alleen het meest urgente in gebed brengen. Soms voelen

