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Gelooft u dat ieder mens op aarde is geboren met een 
droom voor zijn of haar leven?

Waar ik ook ben op deze aardbol – of dit nu tussen 
de gejaagde stadsmensen van Manhattan is of bij de 
inwoners van een Zuid-Afrikaans dorpje – ik ben nog 
nooit iemand tegengekomen die geen droom had. Niet 
iedereen kan zijn droom onder woorden brengen. Niet 
iedereen is zich van zijn droom bewust. Sommigen 
geloven er zelfs niet eens meer in. 

Maar de droom is er, hoe dan ook.
Ik noem dit universele en krachtige verlangen een Grote 

Droom. Net als uw genetische code, die uw unieke ver-
mogens en hartstochten bepaalt, zo is uw Grote Droom 
al vanaf uw geboorte in uw wezen geweven. Niemand 
anders heeft dezelfde Droom als u.

En u hebt die Droom niet zomaar gekregen: de bedoe-
ling is dat die Droom u trekt naar het leven waarvoor u 
bent geschapen!

Hierover gaat mijn boek, De DroomGever, een prakti-
sche en vernieuwende gids op weg naar uw Grote Droom.

De DroomGever is opgebouwd uit twee gedeelten.
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Deel I is ‘De gelijkenis van de DroomGever’, het verhaal 
van Gewoon, een Niemendal die het Vertrouwde Land 
verlaat om zijn Grote Droom te verwezenlijken. De gelij-
kenis volgt Gewoon op reis naar zijn Droom. Dit verhaal 
zal u helpen te begrijpen waarover ik het in het tweede 
deel wil hebben. 

Deel II heet ‘De reis naar uw Grote Droom’. In dit deel 
fungeer ik als uw DroomGids. Ik zal u helpen problemen 
op te lossen en belangrijke persoonlijke barrières te over-
winnen. Dit deel is bedoeld om u aan te moedigen tijdens 
de reis naar uw Droom. 

Hebt u behoefte aan meer hulp, bezoek dan onze 
Engelstalige website www.TheDreamGiver.com, waar u 
creatieve, interactieve oplossingen vindt voor mensen die 
op zoek zijn naar hun Droom.

Door een gelijkenis te gebruiken bij mijn gedachten 
over Dromen, sluit ik mij aan bij een oude en respecta-
bele traditie, waarin belangrijke levensprincipes door een 
eenvoudig verhaal worden overgebracht. C.S. Lewis en De 
Kronieken van Narnia, bijvoorbeeld. Of John Bunyan en 
zijn Christenreis. En wie kent niet de gelijkenissen van de 
Barmhartige Samaritaan en de Verloren Zoon? Een gelij-
kenis is misschien wel de krachtigste manier om bepaalde 
waarheden over te brengen aan mensen uit alle tijden en 
culturen. 

Als u Het Gebed van Jabes hebt gelezen, hebt u kennis-
gemaakt met een nagenoeg onbekende man uit het Oude 
Testament, die weigerde met minder dan het beste genoe-
gen te nemen. Hij verlangde er wanhopig naar de beper-
kende omstandigheden en verwachtingen waaronder hij 
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was geboren te doorbreken. Dus vroeg hij God om hem te 
zegenen, om zijn gebied te vergroten en hem de kracht en 
de bescherming te geven die hij daarbij nodig had. En God 
gaf hem wat hij vroeg. 

Ook u mag dat gebed bidden, in de verwachting dat het 
uw leven zal veranderen. God zal uw gebied vergroten. Hij 
zal u op een levensweg leiden waar u zult opbloeien, maar 
waar u tegelijkertijd het hoofd zult moeten bieden aan 
grotere uitdagingen dan u tot nu toe gekend hebt. 

In dit boek noem ik deze levensweg Gods Droom voor 
u. 

Elke Dromer zal al snel ontdekken dat de weg naar 
de toekomst waarnaar hij zo verlangt, bezaaid ligt met 
Droombedreigende obstakels. Daarom keren zoveel men-
sen terug. Maar wat velen niet beseffen – en wat ik zelf 
jarenlang over het hoofd heb gezien – is dat elke hindernis 
tegelijkertijd een belangrijke kans is. De hindernissen ko-
men in een voorspelbare volgorde, elk met een bijzonder 
veelbelovende bedoeling. 

Hoe beter u begrijpt wat u op reis naar uw Droom kunt 
verwachten en wat God doet in uw leven, hoe onwaar-
schijnlijker het wordt dat u uw Grote Droom zult opge-
ven.

Daarom vraag ik u: Hebt u als kind een Droom gehad 
die u onderweg bent kwijtgeraakt? Hebt u op dit mo-
ment een Droom die onmogelijk te verwezenlijken 
lijkt? Hebt u misschien zelfs het gevoel dat God ver-
geten heeft u een Grote Droom te geven? Of bent u op 
zoek naar uw Droom, maar ontmoet u tegenstand op 
tegenstand?

Als u op een van deze vragen ‘ja’ hebt geantwoord, dan 
is dit boek voor u! Laten we samen op reis gaan, de reis van 
uw leven.
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Het is mijn wens dat u zult ontdekken wie u mag zijn en 
wat u mag doen en dat, mét die ontdekking, een lied in uw 
hart zal opwellen!

Met vriendelijke groeten,

Bruce Wilkinson
Johannesburg, Zuid-Afrika
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Hoofdstuk één

Gewoon aanvaardt
zijn Grote Droom

Niet lang geleden en niet zo ver hier vandaan woonde 
Gewoon, een Niemendal, in het Vertrouwde Land. 

Voor Gewoon verschilde de ene dag niet zoveel van 
de andere. ’s Morgens stond hij op en ging hij naar zijn 
Gewone Werk. Na het werk at hij meestal hetzelfde als 
de avond daarvoor. Dan ging hij in zijn luie stoel zitten 
en keek, zoals de meeste Niemendallen, avond aan avond 
geboeid naar zijn kijkdoos.

Soms kwam Beste Vriend op bezoek om samen met 
Gewoon naar de kijkdoos te staren. Soms ging Gewoon bij 
zijn Ouders op bezoek en zaten ze met z’n drieën voor de 
kijkdoos. 

Over het algemeen gebeurde er niet veel in Vertrouwd 
dat nog niet eerder was gebeurd. Gewoon dacht dat hij 
tevreden was. Hij voelde zich veilig bij al die voorspelbare, 
terugkerende zaken, net als alle andere inwoners van Ver-
trouwd. Hij verlangde meestal niet naar meer.

Totdat Gewoon op een dag diep van binnen het knagen-
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de gevoel kreeg dat hij iets miste in zijn leven. Iets groots. 
Of dat Hij ergens werd gemist. Hij wist het niet precies.

Het gevoel groeide. En hoewel Niemendallen in Ver-
trouwd zelden het onverwachte verwachtten, begon 
Gewoon ernaar te verlangen.

h

De tijd verstreek. Toen, op een ochtend, werd Gewoon 
wakker met deze woorden in gedachten: Wat je mist, dat 
heb je al…

Gewoon begreep er niets van. Hij keek en hij keek, en 
toen ontdekte hij dat in een hoekje van zijn hart een Grote 
Droom lag. De Grote Droom vertelde hem dat hij, een 
Niemendal, was gemaakt om Iemand te zijn, bestemd om 
Grote Dingen tot stand te brengen.  

Gewoon sprong uit bed en ontdekte nog iets: op de 
vensterbank lag een lange, witte veer. Waar kwam die van-
daan? Wat deed die op zijn vensterbank? Met een schok 
van blijdschap begreep Gewoon dat de DroomGever op 
bezoek was geweest.

Gewoon had wel vaker geruchten gehoord van andere 
Niemendallen in Vertrouwd die bij het ontwaken een 
Grote Droom hadden gevonden. Maar hij had nooit ver-
wacht dat het hem zou overkomen.

Hij kleedde zich snel aan en voelde zijn Grote Droom 
bonzen in zijn hart. Hij kon niet wachten om naar zijn Ge-
wone Werk te gaan en Beste Vriend het goede nieuws te 
vertellen. Maar onderweg naar zijn werk besefte Gewoon 
dat hij een probleem had. Zijn Grote Droom was veel te 
groot voor een Niemendal als Gewoon. Hij durfde het 
niemand te vertellen. Zelfs Beste Vriend zou hem waar-
schijnlijk uitlachen.



151. Gewoon aanVaardt zijn Grote droom

Toch was Gewoon veel te gelukkig om zijn droom 
voor zich te houden. Zodra hij Beste Vriend zag, flapte hij 
het nieuws eruit: ‘De DroomGever heeft mij een Grote 
Droom gegeven! Ik ben gemaakt om Iemand te zijn en om 
Grote Dingen tot stand te brengen!’

Beste Vriend keek hem met open mond van verbazing 
aan, maar hij lachte hem niet uit. ‘Dat is heel… groot,’ zei 
hij. ‘Maar als ik jou was, zou ik niet teveel ruchtbaarheid 
geven aan die Droom van je. De Niemendallen hier in de 
buurt zouden je voor gek verklaren.’

Gewoon wilde niet voor gek worden verklaard. Dus 
besloot hij zijn Grote Droom voor zich te houden.

h

Elke dag verscheen Gewoon op zijn Gewone Werk. 
Maar als hij aan het werk was, dacht hij aan zijn Droom. 
Hij dacht eraan hoe geweldig het zou zijn om te doen wat 
hij graag wilde, in plaats van er alleen maar over te dro-
men.

Zijn verlangen naar zijn Grote Droom werd alsmaar 
groter, totdat hij tenslotte begreep dat hij nooit gelukkig 
zou worden, tenzij hij zijn Droom zou verwezenlijken. 
Waarom deed de DroomGever dan niets om hem op weg 
te helpen?

Als de DroomGever hem geen duwtje in de rug gaf, hoe 
kon Gewoon dan ooit Vertrouwd verlaten? Hij moest zijn 
leningen afbetalen en hij had zijn vaste lasten. En allerlei 
verplichtingen. Een heleboel Niemendallen rekenden op 
hem.

Gewoon had het gevoel dat hij klem zat. De tijd ver-
streek, maar er veranderde niets. 

Hij kreeg een hekel aan zijn Gewone Werk. Ik ben niet 




