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We leven in een tijd waarin God het 
huwelijk en het gezin herstelt. Echtparen 
worden gepassioneerde huwelijkspartners 
en daardoor ware vaders en moeders, die 

hun kinderen opvoeden met de wetenschap 
dat ze geaccepteerd en geliefd zijn. Deze 
nieuwe generatie wordt gekenmerkt door 

een sterke identiteit en visie voor hun 
leven. Het gezin onder Gods leiding  

zegeviert over de vijand!



God schiep man en vrouw om te heersen over de aarde. Het 
huwelijk is dus essentieel in Gods plan met deze wereld; daar-
om ligt het van alle kanten onder vuur. Als we huwelijken 
willen versterken, moeten we er op een holistische manier 
naar kijken. Die benadering spreekt ons bijzonder aan in 
het boek van Barry en Lori: zij kijken naar zowel de geest 
als de ziel als het lichaam. Nog lang en gelukkig is een heel 
praktisch boek dat voor elk getrouwd stel heel waardevol is.

− Dick en Arleen Westerhof
  Voorgangers God’s Embassy, Amsterdam-Duivendrecht
  Senior leiderschap Living In Your Destiny

Barry en Lori’s onderwijs is een prachtige combinatie van 
ervaringen uit hun eigen huwelijk, verstandig advies, gezonde 
Bijbelse principes en de leiding van de Heilige Geest. En daar-
bij is geen enkel onderwerp onbespreekbaar. In dit boek vind 
je de Love After Marriage-cursus in een notendop. We bidden 
dat het jullie helpt om je huwelijk op te bouwen of te her-
stellen, zodat het haar volle potentieel bereikt. Dat is soms 
hard werken en veel bidden, maar jullie liefdevolle hemelse 
Vader staat klaar om jullie te helpen!

− Menno en Marian Helmus
  Leiders Association of Vineyard Churches Benelux

Aanbevelingen



Barry en Lori zijn een grote autoriteit op het gebied van het 
huwelijk. Wij zijn steeds weer verbaasd over de wonderbaar-
lijke verandering die te zien is in het leven van de mensen 
met wie ze werken. Echtparen die al jaren getrouwd zijn, 
durven opener en kwetsbaarder naar elkaar te zijn en ervaren 
als gevolg daarvan een veel diepere intimiteit. Zelfs mensen 
die dachten dat ze een prima huwelijk hadden, staan versteld 
van de positieve verandering. We bevelen je dit boek en al 
het andere materiaal van deze leiders van harte aan.

− Danny en Sheri Silk
  Senior Leadership Team Bethel Church, Redding

Barry en Lori Byrne hebben een uitzonderlijk positieve 
invloed op de cultuur van Bethel Church. In de afgelopen 
jaren heeft God hen gebruikt om herstel te brengen in hon-
derden huwelijken. Ze hebben een unieke bediening. Hun 
ontwapenende transparantie en aanstekelijke passie geeft 
een krachtige boodschap aan iedereen die worstelt met een 
moeizaam of saai huwelijk.

Nog lang en gelukkig is niet zomaar een boek; het is een 
trainingshandboek voor iedereen die naar een fantastische 
liefdesrelatie met zijn of haar partner verlangt. Het is een 
huwelijksmanifest voor echtparen die hun relatie willen 
versterken en verdiepen. Of je nog maar net overweegt om 
te trouwen, of dat je al jaren getrouwd bent: dit boek zet je 
leven op zijn kop!

− Kris en Kathy Vallotton
  Senior Associate Leaders Bethel Church, Redding



Voorwoord

Een gezond huwelijk is een levend getuigenis dat iets van 
het wezen en hart van God laat zien. Zo’n huwelijk heeft 
invloed op de cultuur, vormt de waarden en prioriteiten van 
de volgende generatie en maakt God zichtbaar in de samen-
leving. Maar als het huwelijk zijn waarde verliest, geeft dat 
een vervormd beeld van God. Onder het mom van zelfver- 
wezenlijking praten mensen dan allerlei zaken goed die voor 
een eerdere generatie ondenkbaar waren.

Juist in een cultuur waarin diversiteit zo’n gevierd begrip 
is, ligt de kracht van het huwelijk in eenheid. Twee zijn alleen 
beter dan één als ze ook echt een eenheid vormen; als er ver-
deeldheid heerst, verliezen de twee individuen hun kracht. 
Zo krijgt een samenleving te lijden onder onvruchtbaarheid 
en verval. 

Barry en Lori Byrne voelen perfect aan waar Gods hart 
ligt op het gebied van huwelijk en gezin. Om anderen te 
helpen zijn zij buitengewoon open over hun eigen leven. 
Ze sparen zichzelf niet en hun eerlijkheid en transparantie 
zijn ontwapenend en uitnodigend. Nog lang en gelukkig is 
voortgekomen uit hun eigen zoektocht naar een gezond 
huwelijk en gezin. Dit boek is inspirerend en realistisch en 
zal nog vele jaren een grote invloed hebben op huwelijken. 

Een goed boek biedt inzichten die informeren en verhalen 
die inspireren. Een geweldig boek heeft nog een element 
waardoor het in staat is levens daadwerkelijk te veranderen: 
hulpmiddelen. In dit boek ga je op ontdekkingsreis naar God, 
die goed en wijs is en om onze relaties geeft. Ook krijg je 
inzicht in je eigen verantwoordelijkheid en leer je om eerlijk 



naar jezelf te kijken, zonder schaamte of zelfrechtvaardiging. 
Het is een fantastische eyeopener en een uitnodiging om het 
leven ten volle te leven.

Dit boek richt zich allereerst op het huwelijk, maar veel 
van de hulpmiddelen zijn ook heel bruikbaar voor alle andere 
relaties in je leven. Wanneer je zelf gezonde relaties hebt, 
dan heb je een boodschap van hoop voor al die mensen die 
worstelen in hun huwelijk. 

We staan versteld van de wijsheid die God aan Barry en 
Lori geschonken heeft. Dit materiaal van Nog lang en gelukkig 
biedt echtparen enorm veel kansen voor herstel en genezing. 
In onze eigen gemeente zien we de vrucht van het leven en 
werk van Barry en Lori. Het is de droom van elke voorganger 
om mensen en huwelijken op deze manier te zien opbloeien.

Misschien lees je dit met de gedachte dat er voor jouw 
huwelijk echt geen hoop meer is. Dit boek kan je redding 
zijn. De verhalen van de echtparen die zich in een situatie 
van diepe gebrokenheid bevonden en toch genezing ont- 
vingen, zijn bijzonder hoopgevend. Lees dit boek en je zult 
merken hoe het je helpt. Strek je als echtpaar uit naar de 
inbreng van de Heilige Geest en ervaar hoe je huwelijk op 
elk gebied nieuw leven kan ontvangen.

Als je nog jong bent en handvatten zoekt voor een gelukkig 
en gezond huwelijk, dan helpt dit boek om alles te ontvangen 
wat God voor jullie beschikbaar heeft. De wijze lessen en 
hulpmiddelen kunnen je jaren van problemen en verdriet 
besparen op de grootste reis van je leven.

Beni en ik bevelen dit boek en de auteurs van harte aan. 
Barry en Lori leven deze boodschap en sparen zichzelf niet 
om ieder van ons inzicht te geven en verder te brengen.

– Bill en Beni Johnson
  Senior pastors Bethel Church, Redding



Diepere eenheid door de 
Heilige Geest

We hebben dit boek met een specifiek doel geschreven: dat 
God zelf jullie huwelijk sterker maakt. Dat wil Hij doen door 
zijn Geest te laten spreken. Als je naar zijn stem luistert en 
doet wat Hij je zegt, dan maakt dat een enorm verschil op 
het gebied van jullie geestelijke, emotionele en lichamelijke 
eenheid.

Misschien hebben je man of vrouw en jij al het gevoel dat 
jullie huwelijk goed is, maar zijn er wat gebieden waarop het 
beter kan. Je verlangt naar een diepere geestelijke eenheid 
of een sterkere emotionele en lichamelijke intimiteit. Of 
misschien ben je juist diep ontmoedigd en denk je: gelukkig 
getrouwd zijn is voor veel mensen weggelegd, maar blijkbaar 
niet voor ons. We hebben al zo veel geprobeerd. Het lukt 
gewoon niet om de dingen te veranderen die we moeilijk 
vinden en we hebben elkaar al zo vaak gekwetst. Er is te veel 
gebeurd, we durven het niet meer aan om nog te hopen.

Wij zijn van één ding overtuigd: het maakt niet uit wat er 
in het verleden allemaal gebeurd is. Wat je ook meegemaakt 
hebt, wat er in je familiegeschiedenis ook plaatsgevonden 
heeft. Wat je in je leven ook gekregen of juist gemist hebt, 
tegen welke grenzen je ook aangelopen bent. Hoe vaak je 
ook bedrogen bent of welk geweld je ook is aangedaan. Na 
meer dan tweeëndertig jaar huwelijk en hulp aan duizenden 
getrouwde stellen zijn we tot de conclusie gekomen dat er 
geen obstakel zo groot is of je kunt eroverheen komen.

I N L E I D I N G    
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Je man of je vrouw kan niet alle pijn en gemis in je leven 
goedmaken, maar Jezus kan dat wel. Hij geeft jou en iedereen 
een manier om alles te boven te komen waarmee de vijand 
je heeft aangevallen. De vraag is: blijf je vasthouden aan 
Jezus’ beloften van herstel en zegen tot je alles hebt ont- 
vangen wat je nodig hebt?

De Heer zegt: ‘Zelf zal Ik voor u uit gaan, het oneffene zal 
Ik rechtmaken, bronzen  deuren zal Ik openbreken, en ijzeren 
grendels stukbreken’ (Jes. 45:2). Dat geeft precies weer wie 
onze God is. Hij breekt dwars door obstakels heen die voor 
ons onoverkomelijk lijken. Als jij bereid bent in alles met 
Hem samen te werken, dan geeft Hij je zeker een doorbraak. 
Het maakt niet uit hoelang je al het gevoel hebt dat je niet 
verder komt of hoe slecht je huwelijk geweest is: God zal 
voor jou het onmogelijke doen.

Wat je ook voor je huwelijk verlangt, de Heer wil je een 
doorbraak geven. Vertrouw op Hem! Hij wil alles anders 
maken en je huwelijk naar een niveau brengen dat je je nu 
niet eens kunt voorstellen.

Luisteren naar Gods stem
Elk huwelijk wacht een revolutie wanneer man en vrouw de 
stem van de Heilige Geest horen en Hem gaan volgen. God 
wil tot in de intiemste details bij je huwelijk betrokken zijn. 
Hij wacht erop dat jullie Hem in je relatie welkom heten en 
bereid zijn naar Hem te luisteren. Hij spreekt op allerlei 
manieren en je moet leren om vanuit je geest naar Hem te 
luisteren. Als je Hem in je huwelijk laat spreken, zal zijn 
kracht je relatie sterk maken.

In ons eigen huwelijk hebben we ervaren hoe dichtbij God 
komt als we luisteren naar zijn stem en doen wat Hij zegt. 
We zien hoe zijn kracht dan gaat stromen. Na twintig jaar 
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als volwassen christenen hadden we een bijzondere en on- 
verwachte ontmoeting met God. Sindsdien horen we zijn 
woorden voor ons leven met onze geestelijke oren en ervaren 
we Hem als nooit tevoren. Door werkelijk naar zijn stem te 
luisteren, bereikten we een totaal nieuw niveau van wijsheid 
en openbaring. Daardoor leerden we God beter kennen en 
kwamen we dichter tot elkaar dan ooit.

Wat God zegt, leer je in de eerste plaats uit de Bijbel. Dat 
is het enige fundament voor de waarheid. Toch zegt Jezus 
ook dat zijn Heilige Geest, de Geest van de waarheid, ons de 
toekomst zal laten zien en Hemzelf en zijn Vader aan ons 
zal openbaren (Joh. 16:13-15).

Als christenen benadrukken we vaak hoe belangrijk het 
is om naar Gods stem te luisteren. Toch hebben we gemerkt 
dat veel echtparen niet in staat zijn te horen wat Hij voor 
hun huwelijk wil. Als gevolg daarvan lopen deze mensen de 
levenschenkende, bovennatuurlijke hulp mis die Hij hun 
wil geven. In de Bijbel lees je dat ‘voor God niets onmogelijk 
is’ (Luc. 1:37). Letterlijk staat er in het Grieks dat ‘geen woord’ 
voor God onmogelijk is. Dat betekent dat God alles wat Hij 
zegt ook werkelijk doet. Daarom is het zo belangrijk om naar  
zijn stem te luisteren. Wanneer Hij spreekt, werkt alles in 
de hemel eraan mee om zijn woord te realiseren. Het is aan 
ons om naar Hem te luisteren, vast te houden aan wat zijn 
Geest zegt en dat te geloven.

Je hoeft het niet slechts te doen met onze kennis en erva- 
ring. Door dit hele boek heen krijg je de mogelijkheid om 
zelf te luisteren naar wat God tegen jou en over jullie huwelijk 
zegt. Als je het nog niet gewend bent om op zo’n manier naar 
zijn stem te luisteren, dan is er alle gelegenheid om dat te 
leren en te oefenen. Het is onze vurige wens dat jullie ook 
zo’n intieme band met de Heer zullen krijgen.



Het is aan jullie
Om echt iets aan dit boek te hebben, moet je meer doen dan 
het enkel samen doorlezen. Wanneer jullie de toepassingen 
en het huiswerk trouw uitvoeren, dan zul je mooie, intieme 
momenten samen beleven. Misschien gaat dat met pittige 
discussies gepaard, maar dat hoort erbij. En als je het niet 
alleen bij de oefeningen laat en wat je leert ook regelmatig in 
je dagelijkse leven toepast, dan kan het jullie huwelijk totaal 
veranderen. Wij hebben dit al talloze malen zien gebeuren.

We raden jullie aan om elke week de tijd te nemen om één 
hoofdstuk te lezen en de oefeningen te doen, en niet meer 
dan één per week. De rest van de week kunnen jullie dan 
met het huiswerk bezig zijn. Neem zo veel tijd als je nodig 
hebt. Voor sommige hoofdstukken heb je misschien meer 
tijd nodig dan voor andere, afhankelijk van jullie concrete 
behoeften. Vraag de Heilige Geest om erbij te zijn in alles 
wat je doet. Vergeet ook niet om te bidden bij elk gesprek 
dat je samen hebt. Leg je erop toe om elkaar echt te begrijpen 
en zo een intieme liefdesrelatie op te bouwen op geestelijk, 
emotioneel en lichamelijk terrein.

We wensen jullie toe dat jullie alle vooruitgang, verras-
singen en wonderen zullen ontdekken die de Vader voor 
jullie huwelijk heeft!

– Barry en Lori



Hoe het begon

In mijn droom lagen Barry en ik naakt in de laadbak van een 
grote, open vrachtwagen en bedreven de liefde. De vracht-
wagen stond bij mijn ouders in de straat, pal voor hun huis! 
Ik keek de straat in en zag aan weerszijden mannen op ladders 
tegen de bomen staan. Ze waren aan het snoeien.

O nee!, dacht ik. Ze komen deze kant op, straks zien ze ons! 
Met benauwde stem riep ik: ‘We moeten opschieten!’

Ik bleef naar de tuinmannen kijken en opeens drong het 
tot me door dat ze geen gewone bomen aan het snoeien 
waren. Een van de bomen stond helemaal op zijn kop, zodat 
de wortels omhoog staken. Met kettingzagen haalden de 
mannen de wortels eraf. Andere mannen waren bezig de 
takken van een boom aan de overkant uit te dunnen. Bij 
weer een andere boom snoeiden ze de takken terug in de 
juiste vorm, en ga zo maar door. Met elke boom deden ze 
iets anders.

En toen werd ik wakker …

De uitnodiging
Ik draaide me om in bed en zag dat het half zes in de ochtend 
was. Ik had geen idee wat ik met deze droom moest. Wat kon 
hij betekenen? De liefde bedrijven waar letterlijk iedereen het 
kan zien, dat is niet echt normaal.

Barry was al wakker. Hij grijnsde naar me. Ik zag dat hij aan 
mijn blik kon zien dat ik een bijzondere droom had gehad. 
Barry en ik vinden het altijd fijn om elkaar onze dromen 
te vertellen. Als de een niet snapt wat hij betekent, dan kan 
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de ander het vaak wel uitleggen. In de hoop dat hij er iets 
mee zou kunnen, vertelde ik hem mijn droom. Toen hij 
vervolgens vertelde wat hij ervan dacht, werd ik steeds 
enthousiaster. Het leek er sterk op dat deze droom echt 
van God kwam.

‘Ik weet precies wat het betekent. Deze droom gaat over 
de hulp aan getrouwde stellen waarover we gebeden hebben’, 
was Barry’s uitleg. Hij had het idee dat de droom een uit- 
nodiging was om een huwelijksbediening te starten. Dat 
we in de droom de liefde bedreven, stond er symbool voor 
dat we echtparen tot in de intiemste details van hun relatie 
verder zouden helpen. God bood ons de mogelijkheid om 
zijn liefde op een ongelooflijk kwetsbare en intieme manier 
aan andere getrouwde stellen door te geven.

De bomen stonden voor de huwelijken waarvoor we iets 
zouden betekenen. In sommige gevallen moest er aan de 
wortels van de relatie gewerkt worden. Andere stellen moesten 
een dieper begrip voor elkaar ontwikkelen. Weer andere 
huwelijken hadden op een bepaald gebied verzoening nodig. 
Anderen hadden dringend behoefte aan goede hulpmiddelen. 
Net zoals het herstel van elke boom een andere aanpak ver-
eiste, zo had elk huwelijk een andere insteek nodig.

We beseften dat God elk echtpaar precies zou geven wat 
het nodig had. Maar we begrepen ook dat wij en de echtparen 
zelf de Heilige Geest de ruimte moesten geven om zijn herstel- 
werk in de relaties te doen. Voor elk huwelijk had Hij een plan 
en een strategie waardoor het niet alleen stand zou houden, 
maar zelfs zou opbloeien.

Interessant aan de droom was ook dat Barry en ik niet 
zelf aan de bomen werkten. Pas later begrepen we dat de 
tuinmannen stonden voor de deelnemers aan onze cursus. 
Elk echtpaar wordt ingedeeld in een kleinere groep met enkele 
andere stellen. In de loop van de cursus groeit elk van de 
groepen uit tot een geestelijk gezin waarin een atmosfeer 
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van vertrouwen heerst. Het gevolg is dat er veel herstel  
en verzoening plaatsvindt doordat de echtparen elkaar 
helpen.

Toen ik uitriep dat we moesten opschieten, was dat een 
uiting van Gods sterke verlangen om genezing te brengen in 
huwelijken, hoe hopeloos de mensen zelf zich ook voelden. 
Echtparen zullen een grote verandering doormaken als ze 
eerlijk op zoek gaan naar de oplossingen die de Heer voor 
hun huwelijk heeft.

Ook het feit dat dit alles gebeurde in de straat van mijn 
ouders had een bijzondere betekenis. God heeft mijn ouders 
gezegend met een heel goede relatie. Ze houden zielsveel van 
elkaar en zijn na zevenenvijftig jaar huwelijk nog steeds erg 
gelukkig. Ze zijn een bijzonder sterk team, en zelfs nu ze 
de tachtig naderen genieten ze nog altijd van hun seksuele 
relatie. Doordat de droom zich in hun straat afspeelde, liet 
God zien dat deze bediening gebouwd zou worden op het 
fundament dat mijn ouders gelegd hebben. Dat fundament 
staat voor de moeite die ze voor hun eigen relatie gedaan 
hebben, maar ook voor alles wat ze in de loop van hun leven 
als voorgangersechtpaar geïnvesteerd hebben in de huwe-
lijken van honderden anderen. We hebben bijzonder veel 
geluk dat we zo’n goed voorbeeld hadden om na te volgen.

Barry was nog maar nauwelijks klaar met zijn uitleg van 
de droom, of de Heer begon ons al allerlei ideeën te geven 
voor deze huwelijksbediening. Zo snel we konden schreven 
we alles op. Toen we uitgeschreven waren, sprongen we 
van opwinding door onze slaapkamer. Deze droom liet ons 
zien dat God wilde dat we een huwelijksbediening zouden 
starten gebaseerd op alles wat we in ons eigen leven geleerd 
hadden. Al onze eigen ervaringen, onze mislukkingen, onze 
successen en zelfs ons seksleven (slik)! We wisten zeker dat 
deze droom met de passie en de ideeën die het ons gaf, Gods 
antwoord was op ons gebed.
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Een paar maanden later had Barry ook een droom, waarin 
hij de naam voor onze bediening geopenbaard kreeg: ‘Love 
After Marriage’ (afgekort tot LAM, dat je uitspreekt als lèm, 
en met de betekenis: ‘liefde na de trouwdag’, oftewel: ‘liefde 
in het huwelijk’). Ook ditmaal leidde God ons door een droom 
in een bepaalde richting. Als we niet zeker geweten hadden 
dat God ons hierin leidde, waren we nooit aan zo’n avontuur 
begonnen. In zijn commentaar op Exodus 33:12 schrijft 
Matthew Henry: ‘Goddelijke leiding is een van de beste be-
wijzen van Gods gunst.’ Wat een onbeschrijflijk geschenk is 
het om met de Heer te mogen samenwerken wanneer Hij 
je zelf leidt en stuurt!

Bevestiging van God
We waren al een tijdje in gesprek met Danny Silk, de gezins- 
pastor van onze gemeente Bethel Church, over de vraag: 
‘Wat kunnen we betekenen voor de huwelijken in het lichaam 
van Christus?’ In onze gemeente zien we de bijzondere wer- 
king van de Heilige Geest op een manier waarvan we nooit 
hadden durven dromen. Vrijwel dagelijks geeft God wonder- 
baarlijke genezingen. En dat niet alleen door de leiders, maar 
ook door gemeenteleden en studenten van onze School of 
Supernatural Ministry. Dankzij de bediening voor innerlijke 
genezing maken velen een enorme persoonlijke doorbraak 
mee. Bijna iedereen heeft ervaringen met de gave van profe- 
tie. Onderwijs dat geïnspireerd is door de Heilige Geest is 
heel gewoon. Maar ondanks al die geweldige, bovennatuur-
lijke activiteit zagen we nog veel te veel echtparen die met 
hun huwelijk worstelden. Op dat vlak was de werking van 
het bovennatuurlijke nog niet zo goed zichtbaar als op andere 
terreinen.

En daar wilden we graag wat aan doen. Barry werkt al meer 
dan dertig jaar als huwelijks- en gezinstherapeut, zowel 
binnen als buiten de gemeente. Ik heb al vele jaren ervaring 
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met verschillende methodes voor innerlijke genezing en 
Barry en ik hebben ook vaak samen stellen begeleid. Met al 
onze ervaring hadden we al prima een huwelijksbediening 
in onze gemeente kunnen opzetten. Maar we wilden méér.  
We waren op zoek naar een sleutel voor het herstel van huwe- 
lijken die verder reikte dan counseling. We hadden een 
aanpak nodig die rustte op Gods aanwezigheid en kracht. 
Zonder Hem zouden we veel minder resultaat zien in ons 
werk, dat wisten we maar al te goed.

Het huwelijk is een van de favoriete doelwitten van de 
vijand. Vanuit kerken over de hele wereld horen we over 
huwelijken die stranden. Onze vijand ziet graag juist die 
relatie stukgaan die Jezus gebruikt als beeld om zijn ver-
houding tot de kerk te beschrijven: Hijzelf als bruidegom, 
de kerk als zijn bruid.

Toen we met Love After Marriage begonnen, realiseerden 
we ons dat we daarmee in de frontlinie belandden. We 
beseften dat we veel gebed nodig hadden. Daarom zochten 
we een kennis op die een sterke gave van voorbede heeft 
en vroegen haar of ze wilde overwegen geregeld voor onze 
bediening te bidden.

Tot onze verrassing antwoordde ze: ‘Ah, vandaar …’ Ze 
vertelde dat de Heer haar de week ervoor visioenen had  
gegeven waarin wij naar haar huis kwamen. Ze had gevraagd: 
‘Heer, waarom zijn Barry en Lori hier bij mij?’ En de Heer 
antwoordde: ‘Ik ben bezig iets te doen in de liefdesrelatie 
van Barry en Lori. Het zal een boodschap worden die de 
hele wereld overgaat. Ik wil dat jij voor ze bidt.’ En zo was 
ze al voor ons aan het bidden toen we haar nog niet eens 
benaderd hadden. God was duidelijk aan het werk en dit 
was voor ons een prachtige bevestiging van onze plannen.

Deze prachtige vrouw deelde nog iets met ons dat de Heer 
tegen haar gezegd had. ‘Jullie bediening zal een invloed 
hebben die veel verder reikt dan enkel onderwijs. God zal 
een overdracht van zalving laten plaatsvinden, waarin jullie 
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al het goede doorgeven dat Hij je op jullie weg naar eenheid 
en intimiteit gegeven heeft.’

Telkens weer hebben we gezien hoe God echtparen de 
overvloedige genade schenkt voor een verdieping van hun 
intimiteit met elkaar, als ze ervoor openstaan. Talloze stellen 
hebben aan onze LAM-cursus deelgenomen, om na afloop 
een niveau van geestelijke, emotionele en seksuele intimiteit 
te ervaren dat ze voor die tijd niet kenden. 

Ook met dit boek willen we niet alleen informatie door- 
geven. Net als bij onze cursus is het de bedoeling dat de  
huwelijkspartners het samen lezen en er interactief mee 
bezig zijn. Het is onze wens dat jullie ieder persoonlijk en 
als echtpaar rechtstreeks de stem van de Heilige Geest gaan 
horen. Het doet Jezus groot plezier als jullie je aan elkaar 
en aan Hem geven terwijl je samen dit boek doorneemt. 
Hij is vol passie voor jullie huwelijk en eenheid. Als jullie 
naar Hem luisteren en doen wat Hij van jullie vraagt, dan 
zul je versteld staan hoe rijkelijk Hij jullie zal zegenen.

Ben je daar klaar voor? Om te beginnen willen we jullie 
zegenen en voor jullie bidden. Dit zullen we in de loop van 
dit boek vaker doen, zodat je samen alles kunt ontvangen 
wat Hij jullie erdoor wil geven.

We zegenen het geestelijke proces dat jullie door het 
lezen van dit boek zullen doormaken. We bidden jullie de 
zegen toe van de Heilige Geest, die jullie in alle waarheid 
zal leiden. We bidden jullie een niet-aflatend verlangen 
toe om de waarheid te kennen die je vrijmaakt: de waar- 
heid over jullie hemelse Vader, over jullie zelf en over 
je huwelijk. We zetten een atmosfeer van veiligheid, 
kwetsbaarheid en openheid in jullie leven vrij wanneer je 
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dit boek samen doorwerkt. Moge de Geest van God jullie 
een vrede en rust geven waarin je niets te verbergen en 
niets te vrezen hebt.

Heer Jezus, U kent dit dierbare echtpaar. U kende 
hun leven al tot in de kleinste details toen U hen in de 
moederschoot vormde. We vragen U om hun hoop en ver-
wachting te schenken. Maak hen klaar voor de doorbraak 
die ze nodig hebben.

We zegenen jullie in Jezus’ naam. We bidden dat jullie 
in staat zijn alles te ontvangen en vast te houden wat 
de Heer voor jullie heeft op jullie weg van toenemende 
intimiteit en eenheid. Amen.
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