
Gezegend 
om een zegen te zijn!
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Bedankt! 
Bedankt!

Bedankt voor je betrokkenheid bij Ik Wonder Jou! Door mensen 
zoals jij kunnen nog meer mensen bereikt worden met Gods 

bemoedigende boodschap. Hopelijk inspireren de teksten in dit 
boekje je, en kun je nog meer een zegen zijn 

voor de mensen om je heen.

Zo blij dat je bestaat!
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Het eten staat klaar!
“U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; 
U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.” (Psalm 23:5, HSV)

Op een dag zei God tegen Satan: “Heb je ook op mijn dienaar Job 
gelet?” (Job 1:8, BB) God was trots op Job, een rechtvaardige man, 
een man van integriteit, iemand die respect voor God had en het 
kwade haatte. De duivel was boos en jaloers. Hij doorboorde Job 
letterlijk met beproevingen en nam alles van hem af, zelfs zijn 
gezondheid.

Maar na het herstel van Job vermenigvuldigde God zijn goederen, 
rijkdom en gezondheid. (zie Job 42:10, BB) Stel je eens voor hoe 
teleurgesteld de duivel moet zijn geweest! Het zou goed kunnen dat 
God dit tegen hem gezegd heeft:  “Satan, aanklager, je hebt verloren! 
Job, mijn kind, heeft gewonnen! Ik heb een tafel voor hem bereid in de 
aanwezigheid van zijn vijanden.” (zie Psalm 23, BB)

Ik geloof met heel mijn hart dat God Zijn kinderen wil herstellen en 
zegenen. Ja, Hij bereidt een tafel voor jou voor in de aanwezigheid 
van je vijanden. En wanneer God de tafel bereid ben je niet alleen 
buiten gevaar, je wordt ook overladen met zegeningen.

Als je pijnlijke situaties hebt meegemaakt, kan Jezus je troosten, 
je genezen, je vergeven en je weer leven geven – zelfs leven in 
overvloed. Denk aan Job, die alles had verloren. Maar God heeft 
hem op magnifieke wijze opgetild!

Hier is iets wat je vandaag kunt doen: Ga zitten aan de tafel die God 
voor je heeft voorbereid. Ook in de aanwezigheid van al je vijanden 
en moeilijkheden, stopt God namelijk nooit met je te voeden, te 
zegenen en te vullen met Zijn vreugde en vrede. Zoek Hem op en 
praat met Hem; kom naar Zijn tafel!
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Laten we een dankbare 
houding aannemen!
Ik weet niet hoe dat bij jou gaat, maar sommige dingen kunnen mij 
heel erg irriteren. Hoe reageer ik als dit gebeurt?

Ik kies voor dankbaarheid in plaats van een negatieve houding. Ik 
probeer bewust te besluiten dankbaar te zijn voor alle goede dingen 
die God mij heeft gegeven, in plaats van te klagen!

Misschien doet bijvoorbeeld je kind, tiener en/of echtgenoot niet 
precies wat je wil, maar zijn er andere dingen die je wel op prijs 
stelt. Wees dan dankbaar voor de goede dingen! Focus je niet alleen 
op wat je stoort en wat je niet leuk vindt.

De Bijbel zegt dat je mond vol is met waar je hart van overloopt 
(zie Lukas 6:45, BB).  Als je de negatieve gevoelens in je hart voedt, 
zullen ze als woorden uit je mond komen. En dit zal de situatie erger 
maken.

Maar als we gaan leven in dankbaarheid voor de dingen die 
God ons heeft gegeven, zal Hij als een goede Vader deze dingen 
vermenigvuldigen in ons leven. Jezus zelf dankte God voordat het 
brood werd vermenigvuldigd. Het wonder vindt plaats als wij weten 
hoe we dankbaar moeten zijn.

Hoe ziet de dagelijkse dankbaarheid er voor jou uit? Misschien 
betekent het dat je vandaag weigert om te klagen en in plaats 
daarvan ervoor kiest om je perspectief te veranderen. Een 

geweldige manier om dit te doen, is om God te bedanken voor de 
kleine dingen:
• De zonnestralen die door onze ramen schijnen,
• De levendige kleuren van een veranderende zonsondergang,
• Kinderen die fluisteren, grappen en giechelen,
Onze echtgenoot die elke week de tijd neemt om het vuilnis buiten 
te zetten,
• Of zoveel andere dingen die, hoewel klein, op een grote manier 
Gods hart voor ons onthullen!

Het aannemen van een dankbare houding brengt ons dichter bij 
God en helpt ons Zijn liefde en trouw meer te waarderen.

Begin vanaf vandaag in dankbaarheid te leven. Maak het een 
gewoonte voor de rest van je leven. Begin en eindig elke dag in 
dankbaarheid en laat niet de dingen waaraan je je irriteert je 
houding bepalen.

“Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in 
Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, 
zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.” 
(Kolossenzen 2:6-7, HSV)
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als ik liefde zoek 
vind ik haar
om vervolgens te ontdekken
dat ik verloren heb 
wat zo juist in bezit
mijn hart vervulde

vervlogen 
bedrogen
onbeantwoorde vragen

als ik liefde zoek vind ik haar 
en denk ik dat voor altijd
de gevonden liefde
mijn leven vervullen zal
zoals nooit te voren 
en ooit zal zijn
om vervolgens te ontdekken
dat ook die liefde

hart van liefde
verlaten 
verborgen
vergaan is
voordat de zon haar warmte 
heeft laten zien

waar moet ik zoeken
waar vind ik vervulling
waar bevestiging van mijn bestaan
waar krijgen mijn vragen
antwoorden zoals nooit bedacht 
waar is rust gelegen in het zijn 
van wie ik ben

dichtbij 
omarm en ontdek
dat rondom
naast en voor je
achter je 
binnen bereik 
het antwoord wacht in liefde

Gods liefde
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Jezus geeft je Zijn 
Vrede!
Jezus zei: “Ik geef jullie vrede. Ik geef jullie mijn vrede. De vrede die Ik 
jullie geef, is een ander soort vrede dan de vrede van de wereld. Wees 
niet bang of verdrietig.” (De Bijbel, Johannes 14:27, BB)

Onze wereld ‘geeft’ vaak op de volgende manier:
• Gebaseerd op prestatie – als je goed en hard hebt gewerkt, krijg je 
meer…
• Om iets terug te krijgen – als je iets geeft, verwacht je ook iets 
terug…
• Uit corruptie – in deze wereld is het niet zeldzaam dat geld 
gebruikte wordt om macht of invloed te kopen…
• Uit controledrang – geven, zodat mensen afhankelijk van je 
blijven…

Gelukkig geeft Jezus niet zoals deze wereld geeft! Jezus geeft zonder 
voorwaarden, uit liefde.

Hij gaf Zijn leven om jou te redden. Hij offerde Zichzelf op, Hij 
gaf alles voor jou. Je hoeft Zijn liefde niet te verdienen om het te 
ontvangen! Hij geeft dit gratis aan jou.

Jezus is vriendelijk en nederig van hart. Hij wil je leven niet 
beheersen, maar je vriend zijn en je leiden als een herder.
Vandaag staat Hij klaar om aan jou te geven, gewoon omdat Hij van 
je houdt. Is dat niet ongelooflijk?

 Wonder
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Je oogst wat je 
gezaaid hebt!
Wanneer een boer zaait, hoopt hij dat de regen zal komen zodat hij 
een uitstekende oogst heeft. Soms komt deze regen maar langzaam 
op gang of komt er helemaal geen regen. Het zaadje verdort en lijkt 
dood, samen met al zijn hoop op een vruchtbare oogst.

Net als deze boer, zaaien wij plannen in de grond voor ons 
persoonlijke en professionele leven. We rekenen op Gods zegen 
zodat deze plannen zullen groeien en er een mooie oogst ontstaat. 
Maar de tijd die tussen het planten en de oogst zit voelt vaak erg 
lang aan. En dit wachten kan ondraaglijk zijn.

Net als deze boer wordt je uitgenodigd om vandaag op God te 
vertrouwen. Hij zegt in Zijn Woord: “…Ik zal op tijd regen geven, 
heerlijk zachte regenbuien in de regentijd.” (Ezechiël 34:26, BB)

Wees ervan verzekerd dat God in het juiste seizoen Zijn regen van 
zegeningen over je leven zal laten stromen. Houd moed en houd 
vast aan de beloften die Hij heeft gedaan. God zal de sluizen van de 
hemel openen, zodat je plannen zullen groeien en zullen uitkomen! 
Hij zal Zijn woord houden.

Ik nodig je uit samen met mij God te bedanken… “Heer, dank U voor 
de hemelse regen die U over mijn leven laat stromen. U bent trouw, U 
verandert nooit en U liegt niet. Nogmaals dank ik U voor alles wat U in 
en door mij gaat doen. In Jezus’ naam, amen!”.
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God kan jou gebruiken
Het leven dat we kunnen leven is een geschenk van God. Elke 
ochtend geeft God je weer een nieuwe dag. Een witte pagina die 
jij kunt inkleuren met je gedachten, acties, ademhalingen. Jij bent 
verantwoordelijk voor hoe de pagina gevuld wordt.

Wat ga je vandaag doen?
• Ga met anderen om zoals Jezus dat deed – met liefde en respect.
• Praat zoals God praat – met waarheid en kracht.
• Leef zoals God leeft – met eer en vertrouwen.
• Heb lief zoals God liefheeft – onvoorwaardelijke en onbeperkt.

Vind je dit een onmogelijke opdracht? Dat is het ook, menselijk 
gezien. Maar met de hulp van de Heilige Geest is alles mogelijk! Hij 
vult je, loopt met je mee, spreekt tot je en brengt je op de plek waar 
je nodig bent.

Geloof het: God gaat je vandaag gebruiken als een ‘special agent’ op 
een missie, een missie vol zegen!

Bid vandaag met mij: “Here God, dank U dat U mij helpt om met 
anderen om te gaan zoals Jezus dat deed. Dank U dat U mij helpt om 
te praten, te leven en lief te hebben zoals U dat doet. Met U en dankzij U 
zijn alle dingen mogelijk. Gebruik mijn leven tot eer van U. Amen.”
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Jij bent het licht van 
de wereld!
“Toen zei God: “Laat er licht zijn, en er was licht.” (De Bijbel, Genesis 
1: 3)

Misschien zijn er in je leven negatieve dingen tegen je gezegd, 
zoals “Jij bent geen licht” of “Jij straalt niets uit”. Vandaag wil ik je 
geruststellen en over jouw leven uitspreken dat je wel degelijk een 
licht bent!

Toen God mij riep om Hem te dienen, deed Hij dat met dit vers: “Ik, 
de Heer, heb Jou geroepen om rechtvaardig te zijn. Ik zal Je bij de hand 
nemen, Je beschermen en door Jou een verbond sluiten met mijn volk. 
Jij zal een licht zijn voor de volken.” (Jesaja 42:6, BB)

• In een wereld vol van geweld, lijden en onrecht, ben jij het licht, 
gestuurd door God, dat mensen aanmoedigt, helpt en versterkt.
• God maakt jou als zonlicht, waardoor dingen tot bloei kunnen 
komen. Jij bent het licht, gemaakt om te schijnen, te verlichten en 
warmte te geven!
• Je bent niet onnodig, onbeduidend of te klein. Integendeel, jij mag 
Gods genade en liefde laten zien aan een generatie die wanhopig 
liefde nodig heeft – Zijn liefde!

God heeft jou een geest van bemoediging en troost gegeven om 
anderen tot zegen te zijn. Ga er op uit en schijn!

 Wonder
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Je bent een kanaal van 
zegen!
Vandaag is de hemel open! De hemel is open boven jouw leven. 
Hemelse regen stroomt over je dromen en bestemming heen.

Je zult slagen, tijdens dit examen, deze sollicitatie, in je huwelijk, 
in je gezinsleven! Ongeacht de uitdaging, ongeacht de berg waar 
je tegenop ziet, God draagt   je, neemt je onder zijn vleugels, en met 
Hem zul je slagen!

De God van de hemel zegent jouw leven, zodat jij op jouw beurt 
anderen kunt zegenen.

Wees vandaag een kanaal van zegen voor je broer, je zus, je collega 
of je postbode. Zeg bijvoorbeeld tegen iemand: “Zo blij dat je 
bestaat!”

Wees een Goddelijk kanaal, laat de regen die jouw leven verfrist van 
jou naar anderen stromen!

Bid dit met mij mee: “Heer, ja! Ik wil Uw Goddelijke kanaal zijn! Ik weet 
dat ik met U zal slagen en gezegend zal zijn. Ik kies er op mijn beurt voor 
om een zegen te zijn voor anderen! In de naam van Jezus, amen.”



Dit is het einde van dit boekje.


