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Aanbevelingen

God legt unieke dromen en verlangens in ieders hart, die we 
samen met de Heilige Geest mogen ontdekken en uitwerken. 
In dit boek inspireert Terri Savelle Foy je met Amerikaanse 
flair en helpt je jouw droom te visualiseren en na te jagen 
met behulp van een praktisch stappenplan. Droom groot is 
een verfrissend, vernieuwend en uitdagend boek dat je leert 
te kijken met de ogen van geloof, aan de hand van Bijbelse 
principes en alledaagse voorbeelden. 

− Astrid Feddes
  Destined to Reign

Droom groot is een geweldig boek om je te leren denken 
en dromen zoals God, namelijk groot! Door de Bijbel heen 
geeft God mensen dromen: niet alleen in hun slaap, maar 
ook in hun hart. Dit boek helpt jou de dromen te ontdekken 
die God in je hart geplaatst heeft. Bovendien zorgt het ervoor 
dat je niet alleen een dromer wordt, maar ook een doener, 
zodat je droom werkelijkheid wordt! 

− Tom en Femke de Wal
  Frontrunners

Met Droom groot opent Terri je de ogen voor de enorme 
kracht van je voorstellingsvermogen. Dat doet ze op Bijbels 
onderlegde manier. Ze daagt je uit de dromen van je hart 
open te stellen voor Gods leiding. En met haar praktische 
benadering vuurt ze de ‘doener’ in je aan! Een must-read als 
je Gods droom werkelijkheid wilt zien worden.  

− Tessa van Olst
  Godfluencer



Terri weet jou als geen ander aan te moedigen om je dromen 
te gaan leven. Haar onderwijs is uniek, omdat het nuchter, 
relevant en praktisch is en volledig Bijbels onderbouwd. Dit 
boek heeft het potentieel om je leven te transformeren! 

− Gertjan Goldschmeding 
  Life Connexion

God heeft een droom voor jouw leven! Ik heb zelf onder-
vonden hoe radicaal je bestaan verandert als Gods droom in 
jou ontwaakt. Terri heeft een fantastisch boek geschreven 
met praktische handvatten om deze dromen werkelijkheid 
te zien worden. Als je toepast wat zij in dit boek schrijft, 
blijven de meeste dromen voor jou geen bedrog!  

− Ben Kroeske
  The River Amsterdam 



Voorwoord

Droom groot was een echte eye-opener voor me. Ik deed mijn 
best om mijn dromen en ambities waar te maken, maar toch 
had ik het gevoel: er zit meer in. In mijn verbeelding kon 
ik duidelijk zien waar ik naartoe moest in mijn leven. Maar 
wat ik zag was zo groot dat ik het niet kon geloven. Soms 
werd ik er zelfs bang van! Daarom deed ik er niets mee. 

Als ik aan het bidden of aan het worshippen ben, ont-
vang ik soms beelden en visioenen: plaatjes die zo scherp 
zijn als een foto. Doordat ik Droom groot las, besefte ik dat 
God mij stukjes liet zien van het plan dat Hij voor mijn 
leven heeft. Daarom neem ik de dingen die ik zie nu heel 
serieus. Ik schrijf ze op, maak er doelen van en op basis 
daarvan zet ik stappen. En zo komen mijn dromen en visi- 
oenen een voor een uit. 

Toen ik zeven jaar geleden in de schuldhulpverlening 
zat, werd ik benaderd met de vraag of ik mee wilde werken 
aan een reality-tv-show over schulden. Het voelde heel 
kwetsbaar, dus ik twijfelde erg of ik het moest doen. 
Maar toen ik ervoor bad, zag ik een beeld voor me waarin ik 
op een podium voor een volle zaal mijn verhaal vertelde. 
Daardoor kreeg ik de moed om mijn schaamte te over-
winnen. Door dat televisieprogramma werd ik een bekende 
Nederlander. Twee jaar lang deelde ik op grote congressen 
en op tv mijn verhaal en sprak ik over de psycho-emotionele 
gevolgen van financiële schaarste. Ik was keynotespeaker 
en werd ontvangen als een vip. Dit was precies wat God 
mij had laten zien! 

Ik heb ook al meerdere keren voor me gezien dat ik met 
een bekende interviewer op televisie aan tafel zat. Dat  
is al lange tijd een grote droom, want ik wil graag mijn 



boodschap delen met Nederland. En kortgeleden zat ik 
als gast aan tafel bij Eva Jinek! 

Mijn droom is uiteindelijk mijn eigen talkshow te hebben, 
waarin ik mensen coach en adviseer. Terri leerde me dit 
verder te visualiseren. Ik zie het voor me. Ik zie wat ik aan 
heb, wat ik uitstraal, ik voel de warmte van de lampen op 
mijn gezicht en ervaar de sfeer in de studio. Ik weet dat 
deze droom van God komt en dat Hij mij er zal brengen. 
Mijn taak is simpel: ik moet stappen zetten om daar te 
komen. De rest is aan God. 

Door Droom groot ben ik meer in mijn bestemming gaan 
leven. Ik vertrouw nu op wat God me laat zien. Door mijn 
dromen serieus te nemen, realiseer ik mijn persoonlijke 
en zakelijke doelen en durf ik te gaan voor wat ik zo graag wil 
in mijn leven. Dit komt iedereen om mij heen ten goede. 
Het maakt me gelukkig en dankbaar en dat straal ik uit. 

God heeft jou en mij niet gemaakt om klein te blijven. 
Zijn werk in ons leven laat zien hoe groot Hij is. En zo 
kunnen wij Hem alle eer geven. Ik zeg dan ook altijd tegen 
de vrouwen die ik ontmoet: You were born for greatness! Wees 
niet bang, want God is met jou. Droom groot. Doe groot. 
Leef groot.

− Satcha Maduro-Valies
  Mindset coach, Satcha.nl



Inleiding

Je verbeeldingskracht is alles. Het is een vooruitblik op wat je 
verderop in het leven te wachten staat.
– ALBERT EINSTEIN

Verbeeldingskracht is je vermogen om je jouw toekomst 
voor te stellen. Het is het startpunt: vanuit je verbeeldings-
kracht maak je de dromen werkelijkheid die God jou gegeven 
heeft. Ik heb Droom groot geschreven om je uit te dagen je 
verbeelding tot het uiterste te benutten. Ik daag je uit je 
geest open te stellen voor de nieuwe mogelijkheden die God 
op je pad wil brengen. 

Maar het is niet genoeg om je alleen maar grote dingen 
voor te stellen. Ik wil je leren hoe deze ideeën werkelijkheid 
kunnen worden. Als wat je in je verbeelding ziet groter is 
dan wat je in de werkelijkheid ziet, strek je je automatisch uit 
naar de ideeën, de mogelijkheden, de middelen, het geloof 
en de relaties die nodig zijn om die dromen te verwezenlijken.

In dit boek vind je tien praktische, inspirerende principes 
die gebaseerd zijn op geloof en geïllustreerd worden door 
krachtige Bijbelse voorbeelden, persoonlijke verhalen en  
inspirerende anekdotes. Elk hoofdstuk gaat in op één specifieke 
stap die je kunt zetten. Iedere stap helpt je om de schitterende 
droom te zien die God voor jouw leven heeft – voor je gezin, 
voor je gemeente en zelfs voor de omgeving waarin je woont. 
En het blijft niet bij enkel zien: met Gods hulp zal het je lukken 
dit droombeeld na te streven en te realiseren. Dit zijn ze:

	 1.	 Stel je je toekomst voor
	 2.	 Maak een droomboek
	 3.	 Sta dagelijks stil bij je dromen
	 4.	 Stel de juiste doelen 



	 5.	 Kom nú in actie
	 6.	 Doe negativiteit de deur uit
	 7.	 Leef vanuit dankbaarheid
	 8.	 Vertrouw dat God je verlangens leidt
	 9.	 Investeer in je dromen
	 10.	Koester hoge verwachtingen

Om je leven vorm  te geven, moet je je verbeelding ontwikkelen. 
Geloof speelt daarin een belangrijke rol. Velen van ons zijn 
ooit begonnen met het kinderlijke geloof dat Jezus zo graag 
ziet, maar hebben dat laten verwateren. We zijn zo gericht 
op het dagelijkse leven dat dit onze verbeeldingskracht en 
ons vermogen om te dromen en te geloven heeft aangetast. 
Soms is het zelfs helemaal verdwenen.

Een vriend van me vertelde een verhaal waarin dat heel 
duidelijk naar voren kwam. Hij was in Honolulu toen hij 
een prachtige villa zag, met uitzicht over Diamond Head en 
Waikiki Beach. Hij dacht: Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit 
in zo’n huis woon! Op dat moment hoorde hij de zachte stem 
van de Heer: ‘Dan zal dat ook nooit gebeuren.’ Dat klinkt nogal 
cru, maar we kunnen er een belangrijke les uit halen. Wat 
je van dit leven kunt verwachten, heeft alles te maken met 
je verbeeldingskracht. Mijn vriend was zijn vermogen om 
groot te dromen kwijtgeraakt. En weet je wat er gebeurt als 
je voorstellingsvermogen het laat afweten? Helemaal niets.

Je verbeeldingskracht gebruiken is niet alleen belangrijk 
als het gaat om grote huizen. Het speelt een essentiële rol 
in elke droom die onze grote God voor ons heeft. Misschien 
word je geraakt door dakloze mensen die je op straat ziet. 
Misschien wil je een boek schrijven dat God verheerlijkt en 
levens verandert. Misschien wil je een bedrijfje beginnen of 
lesgeven aan de universiteit. Ben je bereid je voor te stellen 
wat er allemaal mogelijk is? Wat denk je dat er gebeurt als je 
dat niet doet? Inderdaad – helemaal niets.



Als God je verbeeldingskracht prikkelt en oprekt, worden de 
dromen en gedachten die je koestert groter dan ooit tevoren. 
Je begint te geloven in dingen die je eerder voor onmoge-
lijk hield. Je verlangen om je dromen te realiseren neemt 
toe, zelfs als anderen ze afdoen als luchtkasteel.

Welke mogelijkheden voor de toekomst durf jij je voor te 
stellen? Wil je een enorme gift geven aan een doel dat je 
aan het hart gaat? Een bediening opzetten die wereldwijde 
impact heeft? Opnieuw gaan studeren (en de opleiding 
daadwerkelijk afmaken)? Kun je je een vakantie naar Parijs 
voorstellen, naar Venetië of Sydney? Kun je je voorstellen 
dat je je droomhuis koopt en inricht? Dat je een bedrijf op-
bouwt met duizenden werknemers? Dat je een stijlicoon 
wordt? Dat je genoeg geld hebt om een paar weeskinderen 
te adopteren en te verzorgen? Droom je ervan dat je kinde-
ren hun leven aan de Heer toewijden? Of wil je een stichting 
oprichten die duizenden mensen in nood van kleding en 
voedsel voorziet?

Ik weet dat het soms moeilijk is om je een positieve toekomst 
voor te stellen. Een betekenisvolle toekomst die succesvol, 
voorspoedig en stabiel is en waarin zelfs rijkdom een plaats 
heeft. Je denkt misschien dat dit niet het juiste moment is 
om te dromen. Het leven is te zwaar. Je dromen zijn on-
realistisch. Onmogelijk. Misschien zijn de omstandigheden 
in je leven ronduit afschuwelijk. Maar sta niet toe dat  
gebeurtenissen in de zichtbare wereld bepalen wat jij durft 
te dromen. En belangrijker nog: sta niet toe dat het je geloof 
aantast in het plan dat God voor je heeft. 

Droom groot helpt je om de dromen die God je geeft niet 
langer uit te stellen, maar hier en nu in actie te komen. Veel 
mensen denken dat de toekomst nog ver weg is. We sussen 
onszelf met uitspraken als: ‘Ooit breng ik mijn zaakjes op 
orde en ga ik voor God leven.’ ‘Ooit, als ik genoeg geld ver-
dien, breng ik meer tijd door met mijn kinderen.’ ‘Ooit, als 



mijn agenda niet zo vol meer is, word ik actief in de kerk.’ 
‘Ooit, als ik meer tijd heb, ga ik sporten.’ Als je dat herkent, 
is het tijd om wakker te worden. Ooit komt nooit – tenzij je 
vandaag actie onderneemt. Ik zal je laten zien hoe ooit kan 
veranderen in vandaag.

Ik heb Droom groot geschreven, zodat jij …

	 l	 kunt beginnen aan een reis die je grootste verwachtingen  
  overtreft;
	 l	 de dromen aanwakkert die al veel te lang begraven liggen;
	 l	 stopt met het verzinnen van smoesjes en je voorstel- 
  lingsvermogen aan het werk zet;
	 l	 angst loslaat en je vasthoudt aan geloof;
	 l	 actie onderneemt om het onmogelijke mogelijk te  
  maken, en
	 l	 de dromen verwezenlijkt die God je gegeven heeft.

Wil je wel dromen en je verbeeldingskracht oprekken, maar 
ben je er ook bang voor? Heb je een levendige fantasie, maar 
lukt het je niet je droom te verwezenlijken? Heb je behoefte aan 
praktische stappen om je ideeën om te zetten in realiteit? 
Moet iemand je eraan herinneren dat God nog steeds gebruik-
maakt van verbeeldingskracht om grote dingen tot leven te 
roepen? Dan wijst dit boek je de weg en rust het je toe voor 
de reis.

Dit citaat van Dexter Yager spreekt me erg aan: ‘Je zult 
de plek waar je bent niet verlaten tot je besluit waar je liever 
wilt zijn.’ Droom groot is het startpunt van alles waar jij naar 
verlangt, en van alles wat God voor jou in petto heeft.

 



Stel je je toekomst voor

Ik kan iedereen leren hoe hij kan krijgen wat hij wil. Het probleem 
is dat ik tot nog toe niemand heb gevonden die me kan vertellen 
wat hij werkelijk wil.
– MARK TWAIN

Weet jij hoe dat moet – je iets voorstellen? Wat betekent 
het eigenlijk? Een van de definities is ‘je een beeld vormen 
van … (iets wat er op dit moment niet is)’. Je iets voorstel-
len heeft te maken met verbeeldingskracht. Je kunt het 
omschrijven als ‘creatief vermogen; de denkende of actieve 
geest’.1 Dat wat er in je hoofd gebeurt wanneer je het de 
ruimte geeft om nieuwe dingen te scheppen. Het is wat je 
geest doet wanneer je haar gelegenheid geeft om werkelijk 
tot leven te komen.

De titel van dit eerste hoofdstuk is ‘Stel je je toekomst 
voor’. Hoe ver reikt jouw verbeeldingskracht? In de tweede 
brief aan de gemeente in Korinthe lezen we: 

Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men 
ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men 
ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.
– 2 KORINTHE 4:18

Met andere woorden: wij, als gelovigen, moeten onze blik 
richten op de onzichtbare dingen die God over ons leven 
zegt. Dat is de waarheid: zijn beloften en zijn plannen, het 

H O O F D S T U K     1



16 DROOM GROOT

visioen dat Hij voor ons heeft. Ik wil dat je deze tekst ter 
harte neemt. Houd tijdens het lezen van dit boek steeds in 
gedachten dat dat is wat het betekent om je dingen voor te 
stellen. Wij kunnen niet in de toekomst kijken. We weten 
niet wat ons te wachten staat. Maar we mogen erop vertrouwen 
dat God geweldige plannen voor ons heeft.

Droom de dromen die God je wil geven. Ga op zoek naar 
zijn verlangens voor jou en gebruik je verbeeldingskracht 
om je voor te stellen wat dat inhoudt. Misschien denk je nu: 
Hoe moet ik mijn verbeeldingskracht gebruiken? Dat heb ik 
niet meer gedaan sinds ik een jaar of vijf was en met poppen 
speelde. Maar je iets voorstellen is niet hetzelfde als ‘doen 
alsof’. De verbeeldingskracht die God ons gegeven heeft, is 
niet slechts bedoeld voor kinderspelletjes. 

Ga allereerst eens rustig zitten en neem de tijd om na te 
denken. Vraag de Heilige Geest om je te vullen met Gods 
gedachten over jouw leven. In Jeremia zegt de Heer: 

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester … Het zijn 
gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst 
en hoop te geven.
— JEREMIA 29:11 

Terwijl je daar zo zit, zullen er vanzelf ideeën in je opkomen. 
Laat die uitgroeien tot een droom en stel je voor dat je iets 
doet wat onmogelijk lijkt, of ver buiten je bereik. Als je je 
iets voor kunt stellen, ben je één stap dichter bij het reali-
seren ervan.

Het kan ontzettend moeilijk zijn om grip te krijgen op 
Gods dromen voor je leven, laat staan om ze na te streven. 
In dit hoofdstuk deel ik een aantal inspirerende verhalen en 
vertel ik je het een en ander over mijn eigen ervaringen. Ik 
wil het met je hebben over de dromen die God je gegeven 
heeft, over je visie en je doelen. Je gaat beginnen met het 
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visualiseren van de dingen die je graag wilt. Ik geloof dat 
God ons op het juiste moment het juiste gereedschap geeft. 
Hiermee helpt hij ons om onze aandacht te richten op wat 
Hij wil dat we doen en waar Hij wil dat we naartoe gaan. Ik 
geloof dat dit boek het gereedschap kan zijn waarmee jij je 
verbeelding opnieuw tot leven wekt.

Een van mijn favoriete Bijbelteksten staat in Johannes:  
‘Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht 
dat U Mij gegeven hebt om te doen’ (Joh 17:4). Jezus zei 
dit vlak voordat Hij aan het kruis ging. Daar volbracht Hij 
een ontzagwekkende missie, die van eeuwige invloed is op  
iedereen die tot Hem komt. God heeft ook een opdracht 
voor ieder van ons. Hij heeft een opdracht voor mij en Hij 
heeft een opdracht voor jou. Om uit te vinden wat die op-
dracht precies inhoudt, moet je je verbeeldingskracht aan 
het werk zetten.

Alles begint met visie
Ik geloof dat alles wat we bereiken, begint met visie. Het is 
mijn grote passie om mensen te helpen Gods visie voor hun 
leven te begrijpen. Je moet weten waar je naartoe gaat voordat 
je effectieve stappen in die richting kunt zetten. Voordat je 
iets kunt doen, moet je je voorstellen dat je het doet. Voordat 
je kunt krijgen wat God wil en wat jijzelf wilt, moet je  
je voorstellen dat je het hebt. Voordat je kunt zijn hoe je  
bedoeld bent, moet je je voorstellen dat je het bent. Napoleon 
Hill zei: ‘Als je in je verbeelding geen grote rijkdom voor je 
ziet, zul je het ook nooit op je bankafschrift zien!’2

Onlangs las ik een boek over de principes van succes. 
Daarin werd uitgelegd dat je als baby precies wist wat je wilde. 
Je wist wanneer je honger had en je wist welk eten je lekker 
vond. Dingen die je vies vond, spuugde je gewoon uit. Toen 
mijn dochter Kassidi een baby was, bood ik haar allerlei ge-
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pureerde hapjes aan: pompoen, erwtjes, worteltjes en fruit. 
Ze was vooral dol op bananen en perziken. Op een dag gaf 
ik haar een klein beetje mais. Ik houd zelf helemaal niet 
van mais, ik vind het echt niet lekker. Toen ik wat aan mijn 
dochter gaf, liet ze me onmiddellijk weten dat ze het met me 
eens was. Het kwam er direct weer uit. ‘Ik begrijp het, liefje,’ 
zei ik, ‘spuug maar uit.’

Kleine kinderen hebben er geen moeite mee om te laten 
merken wat ze wel of niet leuk vinden. Ze zitten er niet mee 
om hun wensen en behoeften bekend te maken. Als je niet 
krijgt wat je wilt, zet je het op een brullen, totdat iemand 
het je geeft. En als je groter wordt, leer je kruipen en ga je 
zelf op weg naar de dingen die jij het interessantst vindt. Je 
weet wat je wilt en gaat daar zonder angst op af. Ik herinner 
me dat Kassidi naar de voerbak van onze hond kroop en een 
flinke hap hondenvoer nam. Ik schrok me een hoedje, maar 
het was al gebeurd. Kinderen zien wat ze willen en gaan er 
in een rechte lijn op af, soms sneller dan hun ouders in de 
gaten hebben.

Tijdens het opgroeien verandert dat. Ergens onderweg 
zegt iemand tegen je: ‘Blijf daar uit de buurt.’ ‘Raak dat niet 
aan.’ ‘Maak dat je wegkomt.’ ‘Blijf daarvan af.’ Als je nog wat 
groter bent, zeggen mensen: ‘Schaam je!’ ‘Hou op met huilen.’ 
‘Doe niet zo kinderachtig.’ En in de puberteit: ‘Je kunt niet 
alles krijgen wat je wilt.’ ‘Het geld groeit niet aan de bomen.’ 
‘Hou op met dat egoïstische gedoe. Denk ook eens aan iemand 
anders.’

Je neemt al deze dingen in je op en begint jezelf beper-
kingen op te leggen. Je strekt je niet langer uit naar wat 
je echt wilt. Soms weet je niet eens meer wat je echt wilt.  
Misschien stop je zelfs met dromen over een leven dat beter 
is dan het nu is. Je raakt verstrikt in een werkelijkheid die 
je niet bevalt.
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Stel dat?
Hier in de VS hebben we een spelletje dat iMAgiNiff heet. 
Waarschijnlijk ken je het niet, maar ik vind het geweldig. 
Het is een eenvoudig spel, dat laat zien hoe goed je je team-
genoten kent. Het bestaat uit kaarten met een opsomming, 
en de opdracht om je voor te stellen wat je medespelers 
zouden zijn als ze uit dat rijtje mochten kiezen. Je krijgt 
bijvoorbeeld de opdracht om je je broer voor te stellen als 
een stuk speelgoed. Zou hij dan een barbie zijn, een schei-
kundedoos, een teddybeer, een Transformer of een potje 
klei? Of je krijgt de opdracht om je je beste vriendin voor 
te stellen als een paar schoenen. Denk je dan aan slippers, 
balletschoenen, regenlaarzen of naaldhakken? Het doel  
is niet om de mensen met wie je het spel speelt belachelijk 
te maken, maar om je verbeeldingskracht aan het werk te 
zetten. Stel dat?

Als kind is het zo gemakkelijk om je verbeeldingskracht 
te gebruiken. Je doet niet anders. Toen mijn zus en ik klein 
waren, deden we vaak alsof we personages uit de tv-serie 
Gilligan’s Island waren. Ik kon me moeiteloos voorstellen dat 
ik Ginger was, de roodharige filmster met haar glitterjurken  
en haar schitterende make-up. Je verbeeldingskracht  
gebruiken om iemand anders te worden was niet raar of  
ongepast. De mogelijkheden waren eindeloos. Sterker nog, 
in onze kinderlijke manier van denken was het vreemder om 
je voor te stellen dat deze grote dromen geen werkelijkheid 
zouden worden. Voor kinderen is het normaal en natuur-
lijk om te spelen en hun verbeeldingskracht te gebruiken. 
Maar nu komt het: voor volwassenen is dat net zo normaal 
en natuurlijk. We zijn alleen vergeten hoe het moet. Ik daag 
je uit om vanaf vandaag je verbeeldingskracht te gebruiken. 
Laat je gedachten afdwalen naar plaatsen en zaken waar je 
je normaal niet mee bezighoudt. Gods leiding gaat je mooiste 
dromen te boven!
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Succes zien om succes te behalen
Succesvolle mensen gebruiken hun verbeeldingskracht om 
de toekomst van hun dromen te scheppen. Dat is niet vaag, 
heeft niets te maken met new age en is niet raar of eng. Het 
is iets wat God wil dat we doen. Hij draagt het ons op in de 
Bijbel.

Het Hebreeuwse woord dat vertaald is met ‘overdenken’ 
verwijst ook naar het gebruiken van je voorstellingsvermogen. 
God geeft ons in Jozua 1:8 en Psalm 1:2 opdracht om onze 
verbeeldingskracht te gebruiken om zijn waarheid te over-
denken. Hij wil dat we daadwerkelijk voor ons zien wat Hij 
in de Bijbel zegt.3 Voor Jozua en Gods volk in de tijd van 
de Bijbel betekende dat dat ze zich voorstelden dat ze deel  
waren van Gods grote daden in de geschiedenis van Israël. 
Ze stelden zich voor dat zijzelf grote dingen deden door 
Gods kracht. Voor ons betekent het dat we onze gedach-
ten vullen met de plannen en de verlangens die God voor 
ons heeft, om daarna de stappen te zetten die God ons laat 
zien. (Zie ook Jakobus 1:22-25, dat eveneens ingaat op deze 
vorm van overdenken en je aanspoort om te zien wat Gods 
Woord over je zegt.)

Probeer je toekomst voor je te zien. Welke grote dingen 
heeft God voor jou klaarliggen? Wat is het grote plan voor 
jouw leven? Stel dat je een miljoen had, waar gebruikte je 
het dan voor? Als je alles kon hebben of doen wat je wilde, 
wat koos je dan? Als je naar elke plek op de wereld kon gaan, 
waar ging je dan heen? Heb je jezelf al eens toegestaan om 
daarover te dromen, om zelfs maar uit te zoeken wat zo’n 
reis kost?

Soms zijn we er zo van overtuigd dat iets te duur of on-
mogelijk is, dat we niet eens de moeite nemen om verder 
onderzoek te doen. Het blijft bij een vluchtige gedachte. Een 
tijdje terug luisterde ik naar een cd van Keith Moore over de 
toekomst voor je zien. Zijn woorden raakten me. Als iemand 
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naar onze toekomst vraagt, zeggen we volgens hem meestal 
iets als: ‘Daar heb ik nog niet echt over nagedacht.’ Keith 
stelt dat je daarmee eigenlijk zegt dat je het prima vindt om 
de rest van je leven te blijven waar je nu bent.4 Wil jij de rest 
van je leven blijven waar je nu bent? Ben je tevreden met 
wat je hebt? Of vraag je je weleens af of God meer voor je in 
petto heeft?

Elk doel, elke droom en elk succes begint in je hart. In Genesis 
zegt God tegen Abraham dat hij de vader van een groot volk 
zal worden. Hij geeft hem de opdracht naar buiten te gaan 
en daar zegt Hij: ‘Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, 
als u ze kunt tellen … Zo talrijk zal uw nageslacht zijn’  
(Gen. 15:5). Abraham kon ze nooit allemaal tellen, maar God 
wilde dat hij dat beeld zo duidelijk in zijn hart en zijn ge-
heugen prentte dat hij het zag gebeuren. Abraham moest 
het zien. Daarom stuurde God hem naar buiten om naar de 
sterren te kijken. In feite zei Hij tegen Abraham: ‘Kijk naar 
je potentieel. Kijk naar je toekomst. Kijk naar je dromen.’

Datzelfde gold voor Jozef. Zijn verhaal staat verderop 
in Genesis. Als jonge jongen droeg Jozef een droom in zijn 
hart. God had hem die droom gegeven. En die droom hield 
hem staande in de jaren van verdriet, afwijzing en ellende. 
Lang voordat het zover was, zag Jozef voor zich hoe zijn 
broers en zijn vader voor hem neerbogen. Hij zag zichzelf 
in een positie van leiderschap en gezag. En eerlijk is eerlijk, 
lange tijd zag het er niet naar uit dat deze droom ooit wer-
kelijkheid zou worden. Jozef werd in een put gegooid. Hij 
werd vals beschuldigd. Hij werd in de gevangenis gesmeten. 
Maar omdat Jozef bleef vasthouden aan zijn droom, kwam 
hij uiteindelijk in Egypte op de troon terecht, naast de farao. 
En op een dag kwamen zijn broers naar Egypte en bogen ze 
voor hem, precies zoals hij in zijn droom gezien had. Maar 
Jozef moest vasthouden aan dat wat hij voor zich zag – aan 
het visioen dat in zijn hart leefde.
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David is ook een goed voorbeeld. Ook hij had een visioen. 
Toen hij als tiener tegenover de reus Goliath stond, herinnerde 
hij zich hoe God hem had verlost van leeuwen en beren toen 
hij zijn schapen hoedde. Hij zag voor zich hoe hij deze roof-
dieren overwon. Op dat moment legde God hem in zijn hart 
dat hij hetzelfde kon doen met deze Filistijn, de aanvoerder 
van een vijandelijk leger dat het op de Israëlieten gemunt 
had. David zag voor zich dat hij Goliath doodde. David  
gehoorzaamde God, volgde zijn visioen en versloeg de reus.

Wat probeert God jou te laten zien over jouw toekomst? 
Als je daarop antwoordt met: ‘Terri, daar heb ik nog niet echt 
over nagedacht’, heeft je gebrek aan visie tot gevolg dat je 
blijft waar je bent. Dan zit je vast. Je moet je toekomst eerst 
voor je zien – in je hart. Als je achterover leunt en wacht tot 
dingen je overkomen, sta je zelf niet aan het roer. Het cre-
eren van je toekomst begint met het creëren van een beeld 
daarvan, een visioen, zodat je ziet waar je naartoe wilt.

Een blauwdruk voor je dromen
Ik wil je helpen om een blauwdruk van je dromen te ontwik-
kelen, zodat je ze voor je ziet en stappen kunt zetten om ze 
te verwezenlijken. God heeft een specifieke taak voor jou, 
die je tijdens je leven mag vervullen. Die taak begint met 
een droom; met een visioen. Hij wil dat je enthousiast wordt 
over de mogelijkheden. Hij wil dat je je dromen in kaart 
brengt, dat je ze op papier zet, zodat de puzzelstukjes voor 
je ogen op hun plaats vallen. Waar God je ook toe roept, je 
mag er zeker van zijn dat Hij je de weg daarheen zal wijzen.

Als je geen visioen hebt, wandel je niet in Gods wil voor 
je leven. ‘Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen’ 
(Spr. 29:18). Als je helemaal geen dromen of visie voor de 
toekomst hebt, streef je nergens naar. Dan leef je niet wer-
kelijk. Maar het komt van God om je verbeeldingskracht te 
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gebruiken om een visie te creëren. Dan kun je zien wat er 
voor je ligt.

Eerder citeerde ik 2 Korinthe 4:18 uit de Herziene Staten- 
vertaling. Een andere vertaling zegt het ook heel mooi:  
‘Dingen die gezien worden, blijven niet altijd bestaan, maar 
dingen die niet gezien worden, zijn eeuwig. Daarom richten  
we onze aandacht op de dingen die niet zichtbaar zijn’ (CEV). 
Dat spreekt me aan, omdat het benadrukt dat je je aandacht 
gericht moet houden op de dingen die je niet kunt zien – dat 
je gebruik moet maken van de verbeeldingskracht en de 
dromen die God je gegeven heeft. Richt je aandacht op dingen 
die onmogelijk lijken, of zelfs volslagen belachelijk.

Door een blauwdruk te maken, kunnen je dromen reëler 
worden dan dat wat je met je fysieke ogen ziet. God zegt 
tegen ons dat we ons geloof niet alleen moeten bouwen op 
wat we met onze fysieke ogen zien, maar ook op wat we met 
onze geestelijke ogen zien. Toen God tegen Abraham zei dat 
hij naar de hemel moest kijken om de sterren te tellen, wilde 
Hij dat Abraham voor zich zag wie hij kon zijn. Abraham 
had een hulpmiddel nodig om dat te kunnen doen.

Toen ik klein was, leerden mijn ouders me om ogen van 
geloof te ontwikkelen. Ze zeiden tegen me dat ik de dingen 
die ik geloofde met geestelijke ogen moest bekijken. ‘Je moet 
niet van streek raken van wat je met je fysieke ogen ziet’, 
zeiden ze. ‘Geloof dat dat wat je in je hart ziet, werkelijkheid 
kan worden in de wereld om je heen.’ Toen ik zeven was, 
vertrouwde ik erop dat God zou voorzien in een piano. Mijn  
ouders maakten er zelfs ruimte voor in onze woonkamer. 
‘Doe alsof hij er al staat’, zeiden ze tegen me. ‘Telkens wan-
neer je langs de lege plek loopt, moet je eromheen lopen, 
alsof je anders tegen de piano op zou botsen.’ Het klinkt 
misschien een beetje gek – en terwijl ik ‘deed alsof’ vroeg ik 
me soms echt wel af of er een steekje bij me loszat – maar 
ik keek met ogen van geloof. En het werkt. Een poosje later 
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zeiden mijn ouders dat ik nog een stap in geloof moest  
zetten door naar de lege plek te wijzen en te zeggen: ‘Dank 
U, Heer, voor mijn piano.’ Ik deed het elke dag.

Op een gegeven moment raakte ik toch een beetje in de 
war. Ik zei tegen mijn vader: ‘Ik heb een piano. U zegt dat 
ik er een heb. Hij staat in de kamer. Als ik met ogen van 
geloof kijk, zie ik hem. Maar waarom kan ik er dan nooit op 
spelen?’ Papa antwoordde: ‘Dat komt nog wel, Terri. Op een 
dag speel jij op die piano. Blijf gewoon geloven.’ En weet je? 
Korte tijd later kwam mijn piano! We zetten hem neer op de 
plek waar ik hem al die tijd al had zien staan. Het beeld was 
begonnen in mijn hart en werd daarna werkelijkheid in de 
tastbare wereld.

Je hebt geloof nodig om je blauwdruk te kunnen tekenen. 
Jezus zegt: ‘Het zal u gaan naar uw geloof’ (Mat. 9:29). Dat is 
krachtiger dan je beseft. Op zeker moment schreef ik een 
cheque uit ter waarde van tienduizend dollar, om weg te geven 
aan een goed doel. Het was een stap in geloof, want toen 
ik die cheque uitschreef, had ik niet eens duizend dollar.  
Nadat ik mijn handtekening gezet had, stopte ik hem in mijn 
dromenboek – dat is de plek waar ik al mijn dromen bewaar. 
Daar kom ik in een later hoofdstuk nog op terug. Ik legde de 
cheque dagelijks de handen op, bad in de naam van Jezus en 
proclameerde steeds opnieuw dat ik op een dag tienduizend 
dollar aan die specifieke organisatie zou geven. Dat deed ik 
zo vaak en met zo veel geloof dat ik de cheque op een dag 
ook daadwerkelijk op de post kon doen. God was trouw. Hij 
voorzag en stelde mij in staat dat bedrag te geven.

Het zal u gaan naar uw geloof. Je geloof bepaalt in hoeverre 
de dromen en verlangens van je hart werkelijkheid worden 
in de zichtbare wereld. Als je een klein geloof hebt, verwe-
zenlijk je kleine dromen en verlangens. Daarom moet je je 
geloof blijven ontwikkelen. Hoe meer geloof je vanbinnen 
hebt, hoe groter de dromen en verlangens die je kunt ver-
wezenlijken.
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Neem een besluit
Je moet een aantal belangrijke dingen weten over dromen. 
Ten eerste heeft God jou niet de dromen gegeven die Hij 
mij gegeven heeft, en andersom. Hij heeft jouw dromen 
niet aan iemand anders gegeven. Niet aan je man of vrouw, 
niet aan je vrienden en niet aan je buren. Jouw dromen en 
verlangens zijn op maat gemaakt voor jou. Laat je dus niet 
door anderen aanpraten dat jouw dromen dwaas, gek of  
belachelijk zijn, omdat het toevallig niet hún dromen zijn. 
God heeft je deze verlangens gegeven met een reden.

Ten tweede: dat God je een droom gegeven heeft, bete-
kent nog niet dat die droom automatisch werkelijkheid 
wordt. Je moet het besluit nemen om erin te geloven, wat  
er ook gebeurt, en daar vervolgens ook naar handelen.  
Je moet volharden, hoe moeilijk dat ook is of hoe ongemak-
kelijk het ook voelt.

Ik zal eerlijk zijn. Ik ben niet altijd goed geweest in het 
nemen van beslissingen. Sterker nog, een aantal jaar gele-
den liet ik andere mensen altijd voor mij beslissen, zelfs 
wanneer het ging om wat ik at. Als ik met mijn beste vriendin 
uit eten ging, vroeg ik haar: ‘Wat wil ik vandaag eten? Wil ik 
een taco? Pizza? Patat?’ Hoe kon zij nu weten wat ik wilde 
eten? Verrassend genoeg wist ze het soms wel en nam zij de 
beslissing voor mij.

Motivational speaker Jack Canfield zei ooit: ‘Een van 
de belangrijkste redenen waarom de meeste mensen niet 
krijgen wat ze willen, is dat ze niet hebben besloten wat ze 
willen. Ze hebben hun verlangens niet tot in detail gefor- 
muleerd.’5 Ik weet hoe lastig het kan zijn om opnieuw te  
dromen. Om te ontdekken wat je werkelijk wilt. Canfield 
dringt erop aan dat je trouw bent aan jezelf en je voorkeuren. 
Hij stelt dat elke keuze, hoe klein of onbetekenend hij ook 
lijkt, belangrijk is. Telkens wanneer je op een keuze reageert 
met opmerkingen als ‘maakt me niet uit’, ‘ik weet het niet’ 
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of ‘dat is niet belangrijk’, geef je een stukje van de controle 
over je eigen leven op. Doe alsof je een voorkeur hebt, stelt 
Canfield. Zelfs als dat niet zo is. Neem beslissingen. 

Ik nam zijn advies ter harte en begon het toe te passen in 
kleine dingen. Ik besloot welke film we huurden. Ik besloot 
waar we op zondag na de kerk gingen lunchen. Ik besloot 
waar ons gezin naartoe ging op vakantie. Toen ik eenmaal 
begonnen was met het nemen van kleine beslissingen, kon 
ik ook grotere beslissingen aan, zoals het vaststellen van de 
dromen die ik had voor mijn leven. Als je oefent met het  
nemen van kleine besluiten, ben je na verloop van tijd in 
staat ook grote besluiten te nemen.

Als je niet duidelijk bent over wat je wilt of de behoeften 
en verlangens van andere mensen belangrijker maakt dan 
die van jezelf, heeft dat tot gevolg dat mensen steeds minder 
waarde hechten aan jouw mening, missie en behoeften.  
Het goede nieuws is dat dat slechts een gewoonte is. Een  
gewoonte die je kunt doorbreken door het tegenoverge- 
stelde te doen.

De kracht van verbeelding
Verwaarloos je verbeeldingskracht niet. Sta niet toe dat je 
verstrikt raakt in de sleur van het leven. Dat glipt er zomaar 
in, vooral naarmate je ouder wordt en meer verantwoorde-
lijkheden hebt. Het lijstje met dromen wordt algauw onderge-
schikt aan het lijstje met dingen die gedaan moeten worden.

Onlangs las ik het volgende: je brein doorloopt exact  
hetzelfde proces wanneer je een bepaalde handeling uitvoert 
in het echte leven, als wanneer je je die handeling voorstelt 
in je hoofd. Je brein maakt geen enkel onderscheid tussen je 
iets voorstellen en het daadwerkelijk doen! De studie voerde 
aan dat je meer bereikt als je je dromen visualiseert voordat 
je ermee aan de slag gaat.
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Ik ben dit principe tegengekomen in talloze boeken over 
succes. Er staat zelfs een voorbeeld van in de Bijbel: het verhaal 
van de Toren van Babel (Gen. 11). De mensen probeerden een 
toren te bouwen die tot aan de hemel reikte. (Kun je je voor-
stellen dat iemand aan zo’n bouwproject begon in een tijd 
waarin betonmolens, hijskranen en elektrisch gereedschap 
nog niet eens waren uitgevonden?) Dit is wat de Heer over 
hun inspanningen zegt: ‘Zie, zij vormen één volk en hebben 
allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu 
zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen on-
mogelijk zijn’ (Gen. 11:6). Laat dat eens tot je doordringen. 
God grijpt in omdat het volk tegen zijn wil ingaat, maar er-
kent hiermee ook wat een kracht er schuilgaat in verbeel-
ding en visie.

Het is een feit dat wij mensen gewoontedieren zijn. We 
volgen elke dag dezelfde routines zonder daar zelfs maar 
over na te denken. Van de manier waarop we onze schoenen 
aantrekken tot de manier waarop we onze vitamines innemen; 
van de manier waarop we koffie zetten tot de route die we 
nemen naar ons werk. Een groot deel van de tijd functio-
neren we op de automatische piloot. Er zijn misschien wel 
honderd verschillende restaurants in de regio waar je woont, 
maar waarschijnlijk zijn er maar vier of vijf waar je weleens 
komt. En waarschijnlijk bestel je daar meestal hetzelfde.

Pas wanneer je tijd neemt om je af te vragen wat je met de 
rest van je leven wilt doen, vindt er verandering plaats. Doe 
je nog steeds dezelfde dingen als vorig jaar, en vraag je je 
af waarom je leven niet veranderd is? Doe dan iets anders. 
Maak keuzes die je dichter bij je droom brengen. In de 
hoofdstukken die volgen leg ik uit welke stappen je kunt 
zetten en voorzie ik je van talloze tips om te beginnen met 
het najagen van je droom.

Dus waar moet je beginnen? Je begint met een idee, een 
puzzelstukje, dat uiteindelijk uitgroeit tot een complete 
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droom. Om het te verwezenlijken heb je alleen vastbeslo-
tenheid, geloof en een praktisch stappenplan nodig. Maar 
vaak heb je het zo druk met het doen van dingen die je moet 
doen, dat je nooit toekomt aan de dingen die je wilt doen. 
Of misschien neem je nooit de tijd om je af te vragen wat 
God wil dat je doet.

Doe dat dan nu. Neem een momentje rust en vraag de  
Heilige Geest om je te laten zien wat Hij Zich voorstelt voor 
jouw leven. Zie je leven voor je zoals God en jij willen dat 
het is. Leg dit boek weg en haal even rustig adem. Laat je 
verbeelding de vrije loop. Geen belemmeringen. Geen oor-
deel. Gun jezelf de vrijheid om te fantaseren. Neem een paar 
minuten tijd om je ideale toekomst te visualiseren. (Je hoeft 
geen uren te blijven zitten.) Wat zie je? Hoe ziet je droom 
eruit? Wie maken er deel van uit? Wat doe je? Hoe voel je 
je? Waar woon je? In welke stad? Woon je aan een meer, in 
de buurt van een zee of oceaan, of ergens in de bergen? Hoe 
ziet je huis eruit? Is het gemaakt van baksteen, van hout, of …? 
Hoe ziet je kantoor eruit? Waar werk je – vanuit huis, of in 
een kantoorgebouw? Wat is je ideale salaris? Hoeveel verdien 
je precies? Kun je de cijfers voor je zien? Geef je jezelf toe-
stemming om zulke grote dromen te koesteren? Dat zijn de 
vragen die je jezelf moet stellen. Wees niet vaag wanneer 
het om je toekomst gaat. Vage dromen leiden tot vage  
resultaten. Droom groot en besteed aandacht aan de details.

De onmogelijke droom dromen
Ik las een onderzoek van Harvard University, waaruit bleek 
dat studenten die hun taak visualiseerden voordat ze aan 
de slag gingen een bijna volmaakte prestatie leverden. Stu-
denten die dat niet deden, bleven steken op een nauwkeu-
righeid van 55%.6 Dat bewijst opnieuw dat het gebruiken 
van je verbeeldingskracht – je dromen visualiseren – niet 
slechts positief geneuzel is. Het werkt. Bijna alle olympische 
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sporters van tegenwoordig visualiseren het doel dat ze willen 
bereiken. Ze gebruiken hun verbeeldingskracht tijdens het 
trainen en tijdens wedstrijden.

Jack Nicklaus is daar een goed voorbeeld van. Hij is een 
golflegende die meer dan 100 toernooien gewonnen heeft en 
meer dan 5,7 miljoen dollar aan prijzengeld heeft opgestreken. 
Ik las laatst deze uitspraak van hem: ‘Ik heb nooit een slag 
gedaan, zelfs niet tijdens een training, zonder me daar eerst 
een haarscherp, gedetailleerd plaatje van te vormen.’7 Moti- 
vational speaker en olympisch turnkampioen Peter Vidmar 
zei ooit: ‘Om geconcentreerd te blijven op ons doel, het  
behalen van olympisch goud, sloten we de trainingen af met 
het visualiseren van onze droom – van begin tot eind … 
Toen we de gouden medaille wonnen, was dat precies zoals 
we ons thuis in de gymzaal hadden voorgesteld.’8

Als je niet weet wat je wilt, zul je het nooit vinden. Je stelt 
het je niet eens voor. De tijd nemen om verder te kijken dan 
de plek waar je nu bent, heeft kracht. Lange tijd besteedde 
ik geen enkele aandacht aan de toekomst. Ik denk dat ik het 
eng vond om te dromen, omdat ik niet wist of ik dingen ver-
zon of dat het echt Gods plan was dat ik voor me zag. Maar 
onthoud dit: angst is niet van God. Vasthouden aan angst 
weerhoudt je ervan zijn doel voor je leven te vervullen. Dus 
begin vandaag met nadenken over wat morgen voor je in 
petto heeft.

Het is nooit te laat
Ik heb talloze reacties gekregen van mensen van over de 
hele wereld die zichzelf nu eindelijk toestaan om te dromen. 
Ze weten dat als zij het kunnen dromen, God het kan doen. 
Ik wil dat jij jezelf toestemming geeft om te dromen. Ik wil dat 
je zo groot mogelijk droomt. Ik wil dat je je denken oprekt. 
Besef dat er zo veel meer is in het leven. Zo veel meer te 
doen.
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Je leven is niet voorbij omdat je getrouwd bent en kleine  
kinderen hebt, of omdat je kinderen de deur uit zijn. Je leven 
is niet voorbij omdat je met pensioen bent of omdat je boven 
een bepaalde leeftijd bent. Je leven is niet voorbij, ook al 
heb je fouten gemaakt, ben je door moeilijke periodes gegaan 
of voelt het alsof je hart gebroken is. 
Je bent nooit te jong of te oud om grote dromen te koesteren. 
Het is nooit te laat om een leven vol dromen te leiden en 
alles te doen wat je altijd al wilde. 

Nooit te laat
Ik ben dol op dit citaat van de negentiende-eeuwse roman-
schrijver George Eliot: ‘Het is nooit te laat om te worden wat 
je had kunnen zijn.’ Wat een krachtige waarheid! De mensen 
die ik hieronder noem, zijn niet anders dan jij. Ze hebben  
alleen de stappen gezet die nodig waren om te verwezenlijken 
wat al hun hart leefde.

l Op 8-jarige leeftijd componeerde Mozart zijn eerste 
symfonie.

l Op twaalfjarige leeftijd redde Pocahontas het leven 
van kapitein John Smith.

l Justin Bieber was 15 toen er zeven liedjes van zijn 
debuutalbum in de Billboard Hot 100 list stonden, 
een prestatie die nog nooit eerder geleverd was.

l Op 18-jarige leeftijd won Cassius Clay, beter bekend 
als Mohammed Ali, als halfzwaargewicht een gouden 
medaille op de Olympische Spelen.

l Op 18-jarige leeftijd opende Tommy Hilfiger zijn 
eerste kledingwinkel.



Over de auteur

Jarenlang stelde het leven van Terri Savelle Foy niet veel 
voor. Ze had geen dromen om na te streven. Elke dag die 
voorbijging, was een herhaling van de dag ervoor. Uitein-
delijk, toen haar huwelijk in zwaar weer verkeerde en haar 
leven op instorten stond, maakte Terri een keuze. Ze richtte 
zich met hart en ziel op God, ontwikkelde nieuwe gewoontes 
en ontdekte de kracht van dromen en doelen.

Terri ontdekte niet alleen wat die dromen en doelen waren, 
ze schreef ze ook op en nam regelmatig tijd om ze te over-
denken. Deze uitgeschreven visie was als een plattegrond 
die haar in staat stelde de koers van haar leven te bepalen. 
Als gevolg daarvan zijn veel van haar dromen realiteit  
geworden.

Tegenwoordig is Terri directeur van een internationale 
christelijke organisatie. Daarnaast presenteert ze een weke-
lijks televisieprogramma en schrijft ze boeken. Terri spreekt 
op conferenties en inspireert en motiveert honderddui- 
zenden mensen overal ter wereld.

Haar bestseller Make Your Dreams Bigger than Your Memories 
heeft mensen geholpen om pijn uit het verleden te verwerken 
en oog te krijgen voor de onbegrensde mogelijkheden die de 
toekomst biedt.

Terri’s lijfspreuk is: ‘Als jij het kunt dromen, kan God het 
doen.’ Ze staat wereldwijd bekend om haar transparante, 
humoristische manier van spreken, waarmee ze haar luis-
teraars inspireert, motiveert en hoop geeft. De eenvoudige, 
praktische manier waarop Terri successtrategieën aan haar 
publiek overbrengt, stelt jong en oud in staat om opnieuw 
te dromen.



Haar onderwijs is gebaseerd op haar eigen ervaringen, maar 
vooral op de Bijbelse waarheid dat God ons het geschenk 
van verbeeldingskracht gegeven heeft om – door Jezus 
Christus – ons volledige potentieel te verwezenlijken. Van 
thuisblijfmoeders tot directeuren van grote bedrijven, Terri 
moedigt mensen voortdurend aan om hun dromen na te  
jagen. Door middel van stapsgewijze instructie en praktische 
opdrachten helpt ze hen de stappen te zetten die nodig zijn 
om hun missie tot in de kleinste details te volbrengen. Het 
is haar verlangen mensen te helpen net als Jezus te kunnen 
zeggen: ‘Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk 
volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen’ (Joh. 17:4).

Terri en haar man, Rodney Foy, zijn getrouwd in 1991 en 
de ouders van een prachtige, roodharige dochter met de naam 
Kassidi Cherie. Ze wonen in de buurt van Fort Worth, Texas. 

terri.com
Instagram / YouTube / Facebook

Twitter / Pinterest

 @terrisavellefoy   

Als jij het kunt dromen, 
kan God het doen!
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Meer focus in je leven
Precies weten wat je doel is en daar voluit 
voor gaan. Weten wanneer je nee moet  
zeggen. De regie over je dag houden en  
doeltreffend werken. Zou je dat willen?
 Toegepast psychologe Tineke Wuister 
laat zien hoe. Hoe ontdek je wat God voor 
je heeft in dit seizoen? Welke dagelijkse 
patronen helpen je te komen waar je moet 
zijn? Hoe plan je en stel je doelen? 
 Tinekes tips en tricks zijn concreet en  
direct toepasbaar. Je zult ontdekken: 
kleine veranderingen maken een wereld 
van verschil!

TINEKE WUISTER is toegepast psycholoog. In haar eigen coachingspraktijk  
Reflexion Coaching biedt ze begeleiding op het gebied van loopbaan, stress en 
burn-out. Daarnaast werkt ze al ruim tien jaar voor LEF Navigators, waar ze jeugd-
leiders traint en coacht in discipelschap en leiderschap.

Drieluik van Tineke Wuister!


