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Woord van dank

Mijn dank gaat uit naar…
Mijn man, Steven, die me al meer dan twintig jaar zegent 

met alle ruimte om mee te werken aan conferenties en 
retraites voor vrouwen. Schat, ik zie het hart van Jezus in 
jou en in de manier waarop jij ons gezin dient. Getrouwd 
zijn is soms best moeilijk, maar we hebben voor elkaar 
gevochten en vandaag de dag is onze band sterker dan ooit.

Mijn zoon, Jake, die me vergezeld heeft naar meer vrou-
wenconferenties dan een moeder ooit van haar zoon zou 
kunnen vragen. Je hebt voor me gezorgd, voor me gebeden, 
mijn koffers gedragen, de tafel gedekt en het grootste deel 
van je jeugd een rondreizend bestaan geleid. Toch heb je 
nooit geklaagd over de roeping die God op het leven van je 
moeder gelegd heeft.

Mijn schoondochter, Amanda, die het antwoord is op 
mijn gebeden voor mijn zoon. Je bent een prinses, en een 
geweldige strijdster voor God. Het is een grote eer om jou 
mijn dochter te mogen noemen. Dank je voor je liefde voor 
mijn zoon.

Mijn kleine meisje, Emilie. Jouw komst, elf jaar na de 
geboorte van Jake, was een geweldige verrassing. Ik ben sta-
pelgek op je, Emilie Joy. Bedankt dat jij je mama met zo veel 
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Woord van dank

andere mensen deelt, voor je gebeden telkens wanneer ik 
ergens spreek en dat je met me speelt als ik wel een meiden-
middagje kan gebruiken. Wie zich afvraagt wat ik bedoel 
met een krigshaftige prinses hoeft maar naar jou te kijken! 
Ik kan haast niet wachten om te ontdekken wat God straks, 
als je groter bent, allemaal met jouw leven van plan is. Ik 
vind het heerlijk dat je met me meereist. Jouw rol in deze 
bediening is enorm belangrijk!
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Inleidende woorden
 van Sheri Rose

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in 
vrijheid zouden leven; houd dus stand en 

laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
GALATEN 5:1

Al meer dan twintig jaar mag ik onderwijs geven en spre-
ken op conferenties en retraites voor vrouwen. Eén van de 
dingen die ik in die periode ontdekt heb, is dat velen van 
ons, vrouwen die de Heer kennen en liefhebben, ons van 
alles en nog wat voelen… maar niet vrij!

Ik weet niet wat jou ervan weerhoudt om te leven in vol-
komen vrijheid in Christus, maar ik weet wel – uit eigen 
ervaring – hoe het is om je machteloos en verslagen te voe-
len, hoe hard je ook je best doet om sterk te zijn.

Ik heb in mijn leven heel wat pijnlijke gebeurtenissen 
meegemaakt. Ik groeide op in een gebroken gezin. Allebei 
mijn ouders zijn tot drie keer toe getrouwd en gescheiden, 
en ik heb deel uitgemaakt van vijf samengestelde gezinnen. 
Als ik troost nodig had, vond ik dat in voedsel. Als ik me 
ellendig voelde, gebruikte ik drugs en alcohol om daaraan 
te ontsnappen. Uiteindelijk raakte ik verslaafd aan zowel 
voedsel als drugs. Ik heb in die tijd zo veel beroerde keuzes 
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Inleidende woorden van Sheri Rose

gemaakt en zo veel schepen achter me verbrand dat het niet 
veel scheelde of ik had zowel mijn lichaam als mijn geest 
verwoest. Ik geloofde dat ik hoe dan ook mijn ondergang 
tegemoet ging. Ik wilde wanhopig graag ontsnappen aan 
deze diepe, duistere kerker van wanhoop, maar hoe meer ik 
dat probeerde, hoe dieper ik viel en hoe leger ik me vanbin-
nen voelde. Vandaag, door Gods kracht en in zijn waarheid, 
ben ik vrij in Christus. Ik moet eerlijk toegeven dat het een 
enorm gevecht geweest is… maar vrijheid is het vechten 
waard!

Ik weet niet hoe het er op dit moment in jouw hart voor 
staat of in welke levensfase je je bevindt. Misschien voel je 
je compleet overweldigd door je omstandigheden, of heeft 
het leven harde klappen uitgedeeld – harder dan je ooit had 
verwacht. Ik weet dat het leven vaak verre van eerlijk lijkt, 
verre van rechtvaardig. Ik zou willen dat ik je een verkla-
ring kon geven voor alle verdrietige en afschuwelijke din-
gen die er gebeuren op deze wereld en in jouw persoonlijke 
situatie. Ik wilde dat ik alle pijn van dit leven weg zou kun-
nen bidden.

Wat ik je wel kan geven, door middel van dit ‘vrijheids-
boekje’ dat je nu in handen hebt, is dertig dagen van verfris-
sing voor je ziel: dertig dagen van persoonlijke begeleiding 
waarop we stilstaan bij kostbare schatten van waarheid, 
persoonlijke liefdesbrieven van God en praktische levens-
lessen uit de Bijbel – ontdekkingen die ik heb opgedaan als 
gevolg van twintig jaar bijbelstudie, door mijn betrokken-
heid bij het vrouwenwerk en in mijn eigen leven.

Samen zullen we de bijbelse sleutels tot vrijheid vinden. 
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Inleidende woorden van Sheri Rose

En naarmate we meer en meer leren wandelen in de vrijheid 
waarvoor onze Verlosser zijn leven gaf, zullen we ook ons 
leven en ons erfdeel op een andere manier gaan bekijken. Je 
zult een eeuwig perspectief krijgen!

Ik bid dat je volop zegen en doorbraken zult ervaren, op 
elk gebied van je leven!

Sheri Rose

Strijd de goede strijd
Vlucht naar God

Reken af met wat je tegenhoudt
Omarm de worstelingen van het leven

Doe wat God je vraagt om te doen
Neem de positie in die jou is toegewezen

Stap uit in geloof
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1
Strijd de goede strijd

Maar jij, een dienaar van God, moet 
je hier verre van houden. Streef naar 
rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, 

liefde, volharding en zachtmoedigheid.
1 TIMOTEÜS 6:11

De eerste uitnodiging die ik kreeg om in het openbaar te 
spreken kwam uit onverwachte hoek: van een vrouw die 
me, in elk geval in mijn beleving, te kijk gezet had tijdens 
een etentje met theologen van de faculteit waar mijn man 
studeerde.

Ik zie me nog zitten, toch al onder de indruk van alle 
gestudeerde mensen die bij dit evenement aanwezig waren, 
toen één van de vrouwen aan onze tafel met luide stem 
tegen me zei: ‘Ik hoorde dat je vroeger dik was, Joods en aan 
de drugs. Hoe ben jij in vredesnaam christen geworden?’

Van het ene op het andere moment was alle aandacht 
op mij gericht. Ik voelde me min of meer gedwongen mijn 
levensverhaal te delen met mijn tafelgenoten, die allemaal 
vreemden voor me waren. Ik ben niet trots op het leven dat ik 
leidde voor ik Christus leerde kennen, en elk woord was een 
worsteling terwijl ik probeerde uit te leggen hoe ik in zonde 
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Strijd de goede strijd 

verstrikt had gezeten en tot bekering gekomen was. Toen ze 
eindelijk stopten met het stellen van vragen, stond ik op om 
naar het toilet te gaan, waar ik de deur achter me dichttrok 
en God smeekte nooit meer zoiets te laten gebeuren.

Toen ik die avond in bed kroop, dacht ik terug aan mijn 
persoonlijke strijd met spijt, schuld en schaamte. Ik achtte 
mezelf niet waardig mijn geloof te delen. Ik wilde mijn verle-
den verbergen en net doen alsof het allemaal nooit gebeurd 
was. Ik weet dat ik niet de enige persoon ben die worstelt 
met gevoelens van onwaardigheid, de gedachte dat God 
mij onmogelijk zou kunnen gebruiken om zijn koninkrijk 
op aarde te bouwen. Ik weet dat ik niet de enige ben die 
wordt verscheurd door innerlijke strijd en het verlangen iets 
groots te doen voor God.

Dat vernederende moment is inmiddels al meer dan twin-
tig jaar geleden, maar nu ik terugkijk realiseer ik me dat dat 
het moment was waarop God mijn bediening als schrijfster 
en spreekster tot leven riep. Diezelfde vrouw die me tijdens 
de maaltijd zo in het nauw gedreven had, nodigde me later 
uit om mijn verhaal te delen met alle christelijke leiders die 
op de conferentie aanwezig waren. Deze leiders nodigden 
me op hun beurt uit om mijn verhaal te vertellen aan de 
vrouwengroepen in hun kerk of organisatie, en sindsdien 
ben ik steeds opnieuw gevraagd om te spreken en boeken 
te schrijven.

Ik had nooit durven dromen dat ik ooit actief zou zijn in 
een bediening. Maar God heeft zo zijn manieren om ieder 
van ons te roepen. Paulus werd met blindheid getroffen om 
zijn werkelijke roeping te kunnen zien, en in ieder van ons 
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Strijd de goede strijd 

huist een Paulus. Daarmee bedoel ik dat ons hart hunkert 
naar een leven vol avontuur, naar een leven dat er werkelijk 
toe doet en een verschil maakt. Dat leven vind je door te 
strijden voor Gods koninkrijk en de vestiging daarvan op 
aarde.

Je hoeft geen reusachtig geloof te hebben om grote din-
gen te doen in Gods koninkrijk. Een klein beetje geloof en 
de bereidheid je in liefde te onderwerpen aan Gods roeping 
zal je passie aanwakkeren en je kracht geven voor de strijd.

Levensles voor vandaag

Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot 
een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden.

2 TIMOTEÜS 4:7, HSV

Op het moment dat Paulus deze woorden schrijft, is het 
einde van zijn leven in zicht. Hij wil ons laten weten wat 
hij met zijn geloofsreis bereikt heeft. Hij heeft gestreden, hij 
heeft tot het einde toe volgehouden en hij is trouw geble-
ven. Zoals je weet was Paulus geen volmaakt mens, niet 
beter dan jij of ik. Toch werd hij evengoed door God uit-
gekozen, compleet met zijn trots en zijn onvolmaaktheid. 
Zou het niet fantastisch zijn als wij aan het einde van ons 
onvolmaakte leven zouden kunnen zeggen dat we de goede 
strijd gestreden hebben, de wedloop volbracht en ons geloof 
behouden, ondanks alle pijn, al onze teleurstellingen en al 
onze tekortkomingen?

Ik weet dat het leven soms zulke harde klappen uitdeelt 
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Strijd de goede strijd 

dat je gewoon geen vechtlust meer overhebt. En zelfs op onze 
beste dagen kunnen we zomaar verstrikt raken in een worste-
ling die ons van onze vrede dreigt te beroven. Onze Papa in de 
hemel weet hoe hoog de geestelijke strijd waar zijn dochters 
mee geconfronteerd worden kan oplopen. Hij weet hoe moei-
lijk het is om te blijven vechten wanneer je uitgeput bent en al 
je inspanningen, al je energie niets lijken op te leveren. Soms 
is het enorm verleidelijk om het strijdperk gewoon maar te 
verlaten en toe te geven aan de zwakte van je vermoeide ziel.

Maar als dit leven eindigt, als alles klaar is en de rekening 
wordt opgemaakt, is er geen betere manier om deze aarde 
te verlaten en de hemel binnen te gaan dan die van Paulus 
– terugkijkend op een goede strijd, op een fundament van 
geloof dat je hebt nagelaten aan de generatie die na je komt.

Bekijk het als volgt: als wij nu opgeven, is dat als het plan-
ten van een prachtige fruitboom die je vervolgens omhakt 
nog voor hij de kans gekregen heeft vrucht te dragen – alleen 
omdat wij die vruchten nog niet kunnen zien of proeven. 
Gods Woord belooft een kroon aan degenen die hun wedloop 
uitlopen. Ik kan me geen mooiere beloning indenken dan de 
wetenschap dat onze levens tientallen anderen tot de Koning 
der koningen geleid hebben en dat onze strijd overwinning 
gebracht heeft voor onze kinderen en kleinkinderen.

Ik weet dat jij sterk wilt eindigen, dus laat je bemoedigen 
door deze waarheid: Het is nooit te laat om op te staan en je 
geloofsstrijd te volbrengen. Het is nooit te laat om je voeten 
stevig op de rots van Gods Woord te zetten. Jouw inspan-
ningen zullen geweldig veel vrucht voortbrengen voor de 
volgende generatie. Zelfs als je vandaag te zwak bent om te 
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Strijd de goede strijd 

vechten, kun je de eerste stap zetten door op te staan; en als 
je te zwak bent om te staan, moedig ik je aan te knielen en 
het uit te roepen naar je hemelse Papa. Hij houdt van je en 
is je eeuwig trouwe God.

Liefdesbrief aan jou, zijn prinses

Ik geloof dat, als je hemelse Vader jou vandaag een persoon-
lijke liefdesbrief zou schrijven, Hij dit tegen je zou zeggen:

Geliefde prinses…
Wees zorgvuldig in het kiezen van je strijd. Als jij daar-

voor kiest, kun je elke dag voor iets of iemand strijden. 
Ik wil dat jij, mijn krijgshaftige prinses, wijs bent in het 

kiezen van je strijd, dat je vecht voor dingen die het vech-
ten waard zijn. De vijand van je ziel zal proberen je zover 
te krijgen dat je de verkeerde strijd strijdt, om je zo af te 

leiden van je werkelijke missie. Onthoud, mijn geliefde, dat 
je strijd niet gericht is tegen vlees en bloed, maar tegen de 
kwade machten in de geestelijke wereld. Wees niet bang, 
zelfs niet wanneer je midden in een veldslag zit. Roep Mij 
aan in gebed en geef Me gelegenheid je te verlossen. Op 

mijn tijd zal Ik je de overwinning geven en gerechtigheid 
doen. Verspil je kostbare tijd dus niet aan het strijden 

van de verkeerde strijd. En vergeet nooit dat de geeste-
lijke oorlog gevoerd én gewonnen wordt op je knieën.

Liefs,
Je hemelse Vader


