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‘Ik zie goud in jou, want ik zie God door jou!’
Samen willen we op zoek gaan naar de goudklompjes in je leven. Deze schatten zitten 
vaak diep vanbinnen, verborgen onder meerdere lagen, wachtend tot ze tevoorschijn 
worden gehaald. Gods verlangen is dat je gaat beseffen hoe waardevol en kostbaar je 
bent en hoeveel schatten Hij in jou gelegd heeft. Je bent bedoeld om gezien te worden 
en te schitteren in Zijn licht!

Dit tweede interactieve werkboek Ga voor goud! is een prachtig vervolg op het succesvolle 
werkboek Tijd om op te staan!, dat al veel mensen heeft mogen inspireren en aanmoe-
digen om nieuwe stappen te zetten. Uit ervaring weten we dat je dit werkboek goed kunt 
gebruiken voor je eigen stille tijd, maar het is ook geschikt om in een groep te behandelen. 

Ieder hoofdstuk bestaat uit ‘de vier V’s’.
 
Voorbereiding:     een verwijzing naar de link van de aflevering van Transparant die
 hoort bij het hoofdstuk en meestal een lied, gebed of gedicht als
 inleiding op de uitzending.

Verdieping:  kort onderwijs dat dieper ingaat op het thema.

Verwerking:  vragen en stellingen om te overdenken, beantwoorden of bespreken.

Verandering:  een praktische toepassing van het geleerde voor je dagelijks leven.

Ga voor goud! heeft alles te maken met het louteringsproces waar goud doorheen gaat. 
Er is geen kortere route of een weg die makkelijker is. In ons eigen leven gaan we ook 
door diepe processen en worden we gelouterd als goud. Dit werkboek is een prak-
tisch hulpmiddel tijdens jouw persoonlijke geloofsreis. De bijbehorende uitzendingen 
moedigen je aan om te volharden en vooral niet op te geven. Al is het vuur soms heel 
erg heet en gaat het proces wel heel erg diep, blijf vertrouwen dat je eruit tevoorschijn 
komt als gelouterd, blinkend goud!

Heel veel inspiratie en zegen toegewenst!

Lieve groet van Esther & Erica
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Voorbereiding
 

Kijken: Transparant serie 3, aflevering 1 (www.family7.nl/transparant)

Luisteren: Opwekking 798 Houd vol

Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het 

volbrengen van de wil van God, de vervulling van de 

belofte zult verkrijgen.

Hebreeën 10:36 

DE KEERZIJDE 
 VAN DE MEDAILLE
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Verdieping

Volharden

Woorden die naar voren komen in deze aflevering zijn: offer, training, doorgaan en 
niet opgeven, kortom: volharding. Maar wat is dat eigenlijk, volharden? De defini-
tie van het woord volharden is: vasthouden aan een plan of opvatting totdat het 
beoogde doel bereikt is. Een andere definitie is: zich gedurende langere tijd inten-
sief met een taak bezig kunnen houden. Het woord volharding is afgeleid van het 
Latijnse woord ‘perseverantia’, wat doorzettingsvermogen, toewijding en stevigheid 
betekent.

Een keerzijde

Iedere medaille heeft een keerzijde; elke overwinning vraagt zo haar prijs. In 
Hebreeën 12 lezen we dat Jezus de Voleinder is van ons geloof. Je hebt geloof en 
volharding nodig om uit te werken wat God al in je heeft gelegd.
We leven in een maatschappij die gericht is op behoeftebevrediging op de korte 
termijn. We gooien een euro in een automaat en halen een kroketje uit de muur als 
we trek hebben. Als iemand ons in een relatie niet kan geven waar we behoefte aan 
hebben, dan gaan we naar een ander. We zijn er niet meer aan gewend dat iets be-
reiken ons ook wat mag kosten. Het is normaal geworden in onze maatschappij dat 
je op je wenken bediend wordt. Op iets wachten en onze behoeften uitstellen, dat is 
niet meer van deze tijd en het mag ons vooral niets kosten.

Een persoonlijke Coach

In het leven met Jezus worden we uitgedaagd, kost het ons veel en leren we vol-
harden. Op die manier wordt ons karakter gevormd. Laat je niet afleiden door pijn, 
gemis of het verlangen naar de makkelijkste weg. Vestig te allen tijde je oog op 
Hem en op de prijs, de krans en de kroon die voor je liggen. Net als iemand die gaat 
hardlopen, kun je niet meteen tien kilometer halen. Je bouwt spiermassa, uithou-
dingsvermogen en conditie op door te trainen. Elke fase is daarin belangrijk, een 
goede warming-up is minstens zo belangrijk als het lopen op zich. Hoe geweldig is 
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het dat je in deze training een persoonlijke Coach hebt die naast je staat. Hij weet 
wat er in je zit en Hij moedigt je aan om alles eruit te halen wat erin zit en niet 
vroegtijdig op te geven, ook al doet het soms pijn. Hij let daarbij op jouw mogelijk-
heden en houdt rekening  met je zwaktes. Zo moedigt God ons aan, door Zijn Heilige 
Geest, om de persoon te worden die Hij bedoeld heeft. Als we in eigen kracht gaan, 
zullen we het uiteindelijk niet redden en opgeven. Gelukkig mogen we weten dat Hij 
ons de kracht zal geven. Hij strijdt met ons mee als die goede Coach, om het beloof-
de te verkrijgen. Tijdens de training moeten we alles leren afleggen wat ons ervan 
weerhoudt ons doel te bereiken. Een hardloper zorgt er ook voor dat de zakken van 
zijn trainingsbroek leeg zijn. Hij neemt zo min mogelijk ‘ballast’ mee. Zo mogen wij 
figuurlijk onze zakken leegmaken, zodat niets van wat we verzameld hebben ons 
tijdens de wedloop in de weg kan zitten. De vijand zal ook proberen om onze wed-
loop te verstoren, zodat we afhaken. Laat je niet afleiden of ontmoedigen, houd de 
beloning die God ons beloofd heeft voor ogen.

Al ben ik gevallen, ik zal weder opstaan

Misschien ken je turner Epke Zonderland wel. Op de Olympische Spelen van 2016 
gebeurde er iets tijdens zijn oefening aan de rekstok. Hij had lang getraind en toe-
geleefd naar deze dag. Zijn hele leven had in het teken gestaan van deze bepalende 
wedstrijd. Hij had er veel voor opgegeven, zijn levensstijl aangepast en hij begon 
vol vertrouwen aan zijn oefening. Toen gebeurde er iets onvoorstelbaars: hij greep 
mis op het ‘moment suprême’ en belandde op de mat. Iedereen die keek, daar ter 
plekke of voor de televisie, hield de adem in. Wat zou hij gaan doen? Die gouden 
medaille kon hij wel vergeten. Epke maakte toen een moedige keuze. Hij stond op 
en koos ervoor om zijn oefening af te maken. Het applaus daarna was oorverdovend. 
Daar stond een winnaar, ook al zou hij de gouden plak niet krijgen.

Net als Epke heb je iedere dag de keuze om op te staan. Hoe vaak je ook gevallen 
bent en door wie je ook aan het struikelen bent gebracht. In Micha 7:8 staat: 

‘Al ben ik gevallen, ik zal weder opstaan; al zit ik in het duister, de Here zal mij tot 
licht zijn’ (NBG’51).
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Verdieping

Offers brengen

Misschien vraag je je af waarom God offers van je vraagt. Waarom gaan we door 
moeite en pijn? Door de moeiten van het leven en de offers die je brengt, ga je 
ontdekken dat je met Hem tot meer in staat bent dan je denkt. Als je goed naar de 
instructies luistert die God in Zijn Woord geeft, zul je ook gaan ontdekken dat de 
zegen van de overwinning jouw deel gaat worden en kun je, als je het doel behaald 
hebt, zeggen: ‘Het was het offer waard.’

Alle eer zal dan gaan naar de Coach, want zonder de Coach was het echt niet gelukt. 
Jezus Zelf, Die het grootste offer ooit bracht, geeft ons de kracht om een leven van 
overwinning te leven. Ontdek dat je in en met Hem meer dan een overwinnaar bent.
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Durf jij naast je krachtige kant ook je kwetsbaarheid te laten zien? Zo ja, aan wie?

Wat heb jij hiervoor nodig?

Zo nee? Wat weerhoudt je?

Je hebt vast gehoord over de dorsvloer. De dorsvloer staat symbool voor een plek 
van verootmoediging en van scheiding aanbrengen tussen koren en kaf. Door het 
dorsen en wannen blijft de volle korrel achter en wordt het waardeloze kaf meege-
nomen door de wind. Er wordt afgerekend met vermenging. Zo blijft bestaan wat 
puur en echt is. Vaak betaal je hiervoor een prijs. Wat heeft het jou gekost om echt 
te worden? En wat heeft het je opgeleverd?

Verwerking
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Kun jij je een gebeurtenis herinneren waarbij jij de aanmoediging van de Heere 
Jezus hebt ervaren, waardoor je kon blijven volharden in je situatie?

Stelling:

Wie niet waagt, die niet wint!

Verwerking

14     De keerzijde van de medaille



Lees ook!

ISBN 9789491844720 | €14,95
96 pag. | Sestra


