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VOORWOORD

Geloof je dat God dichtbij is? Dat wil Hij graag. Hij wil 
dat je weet dat Hij midden in jouw wereld is. Waar je 
ook bent op het moment dat je dit leest, Hij is er ook. In 
je auto. In het vliegtuig. In je kantoor, je slaapkamer, je 
woonkamer. Hij is dichtbij.
Hoe je wereld er ook uitziet, God staat er middenin. Hij 
woont niet ergens in een verafgelegen melkwegstelsel. 
Hij heeft Zich niet teruggetrokken uit de geschiedenis. 
Hij heeft er niet voor gekozen Zich af te zonderen op een 
troon in een schitterend kasteel.
Hij is dichtbij gekomen. Hij is betrokken bij ons dage-
lijks leven, van carpools tot gebroken harten tot rouw-
kamers. Hij is op maandag net zo dichtbij als op zondag. 
Net zo dichtbij in het klaslokaal als in het kerkgebouw. 
Net zo dichtbij tijdens de koffiepauze als tijdens de vie-
ring van het avondmaal.
Dat is ook de reden waarom zijn Woord ingaat op de 
dingen in onze wereld. Gods boek is niet bestemd voor 
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buitenaardse wezentjes ergens in een ander zonnestelsel, 
maar voor jou en mij. Het gaat in op onze behoeften, 
onze hoop en onze dromen.
In welke levensfase je ook zit, waar ter wereld je ook 
woont – het is mijn gebed dat dit kleine boekje met 
beloften van God je eraan zal herinneren dat Hij altijd 
dichtbij is. Ik hoop dat je tijdens het lezen van deze be-
loften geraakt wordt door Gods persoonlijke passie voor 
jou.
Zijn trouw is onomstotelijk. Zijn plannen om de wereld 
te veranderen zijn niet te keren.
Hij is dichtbij gekomen… omdat Hij bij jou wilde zijn.

Max Lucado
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BELOFTEN OVER LIEFDE

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde 
kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen 
zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, 
ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet 
aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt 
vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft 
ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

1 KORINTIËRS 13:4-7

Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en 
vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, 
blijft in God, en God blijft in hem.

1 JOHANNES 4:16

De Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij 
liefhebben en geloven dat ik van God ben gekomen.

JOHANNES 16:27

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik 
jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 
Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie 
mijn leerlingen zijn.

JOHANNES 13:34-35
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Liefde
Onze liefde hangt af van de ontvanger ervan. Als er dui-
zend mensen langs ons lopen, zullen we niet bij iedereen 
hetzelfde gevoel hebben. Onze liefde wordt onder andere 
bepaald door iemands uiterlijk en zijn persoonlijkheid. 
En zelfs als we een paar mensen vinden die we graag 
mogen, zullen onze gevoelens uiteenlopen. Hoe iemand 
ons behandelt, heeft invloed op onze liefde voor hem. De 
ontvanger beïnvloedt onze liefde.
Dat geldt niet voor de liefde van God. Wij hebben geen 
invloed op de thermostaat van zijn liefde voor ons. De 
liefde van God is afkomstig uit zijn binnenste en heeft 
niets te maken met wat Hij binnen in ons aantreft. Zijn 
liefde bestaat zonder oorzaak en is spontaan…
Houdt Hij van ons vanwege onze goedheid? Vanwege 
onze vriendelijkheid? Vanwege ons geweldig grote ge-
loof? Nee. Hij houdt van ons vanwege zijn goedheid, zijn 
vriendelijkheid en zijn grote geloof.

A Love Worth Giving
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BELOFTEN OVER GELOOF

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we 
hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we 
niet zien. Door geloof komen we tot het inzicht dat de 
wereld door het woord van God geordend is, dat dus 
het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare. Zonder 
geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem 
wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie 
hem zoekt zal door hem worden beloond.

HEBREEËN 11:1,3,6

In het evangelie openbaart zich dat God enkel en 
alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals 
ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door 
geloof.’

ROMEINEN 1:17

We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet 
in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, 
maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar 
worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, 
maar gaan niet te gronde.
Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat 
ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan 
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wordt van dag tot dag vernieuwd. De geringe last die 
we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige 
luister, die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons 
niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, 
want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare 
eeuwig.

1 KORINTIËRS 4:8-9, 16-18

Geloof
Geloof is de overtuiging dat God er echt is en dat Hij 
goed is... Het is de keuze om aan te nemen dat Degene 
die alles gemaakt heeft dat niet zomaar heeft losgelaten 
en dat Hij nog steeds licht stuurt om de schaduwen te 
verjagen. Het is de overtuiging dat Hij reageert op onze 
stappen in geloof.
Geloof is de overtuiging dat God zal doen wat goed is.
Hoe hopelozer je situatie, hoe groter de kans dat je op 
zoek gaat naar verlossing. Hoe groter je zorgen, hoe op-
rechter je gebeden. Hoe donkerder het ergens is, hoe gro-
ter de behoefte aan licht.
Gods hulp is nabij en altijd beschikbaar, maar Hij geeft 
haar alleen aan mensen die er werkelijk naar op zoek zijn.

He Still Moves Stones 
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BELOFTEN OVER TEVREDENHEID

Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het 
geloof grote winst. Wij hebben niets in deze wereld 
meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij 
hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee 
zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, 
raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en 
schadelijke begeerten die een mens in het verderf 
storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle 
kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, 
zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze 
zichzelf veel leed berokkend.

1 TIMOTEÜS 6:6-10

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig 
hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede 
van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en 
gedachten in Christus Jezus bewaren.
Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om 
in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. Ik weet 
wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in 
rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: 
overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen 
alles bestand door hem die mij kracht geeft.

FILIPPENZEN 4:6-7, 11-13
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Tevredenheid
Tevreden? Dat is nou net wat we niet zijn. We zijn niet 
tevreden…
We genieten van een geweldige vakantie… we liggen in de 
zon, maken plezier en eten de heerlijkste gerechten. Maar 
we zijn nog niet eens op de helft of de nare gedachte be-
springt ons dat het einde van de vakantie in zicht is… en 
dus beginnen we alvast met het plannen van de volgende.
We zijn niet tevreden.
Als kind zeggen we: ‘Was ik maar een tiener.’ Als tiener: 
‘Was ik maar volwassen.’ Als volwassene: ‘Was ik maar 
getrouwd’, en als echtgenoot: ‘Had ik maar kinderen.’
We zijn niet tevreden. Tevredenheid is iets lastigs. 
 Waarom?
Omdat er niets op aarde is wat ons diepste verlangen ver-
vult. We verlangen ernaar om God te zien. We horen 
het in het ritselen van de bladeren; een fluistering dat 
dit moment ooit zal komen – en tot die tijd zijn we niet 
tevreden.

When God Whispers Your Name




