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Voorwoord
Toen ons werd gevraagd of we een geschenkboek wilden maken en wilden  
meedenken over het thema en de invulling ervan, wisten we al snel: het moet  
in elk geval bemoedigend en inspirerend worden. We kwamen uit bij Gods belofte:  
Ik zal er zijn, en in het verlengde daarvan bij de zeven woorden: vertrouwen, rust,  
vergeving, ik ben, zijn, stilte, moed. Omdat juist die belofte en elk van die woorden  
zo veel bemoediging en inspiratie bieden, en iedereen zowel die eerste als die  
laatste elke dag nodig heeft.

Ieders leven kent namelijk zijn ups en downs. Periodes waarop je zo blij bent dat je  
wilt dansen of zingen en je je gelukkiger voelt dan ooit. Maar ook momenten waarop  
je hele maal niet zo lekker in je vel zit, omdat het er allemaal niet zo rooskleurig uitziet  
en de toekomst uitzichtloos lijkt.

Of het leven je nu voor de wind gaat of juist helemaal niet, het kan soms voelen  
alsof je helemaal alleen bent en niemand je ziet. Maar alleen ben je nooit. God ziet  
je en denkt aan je; je bent zelfs geen seconde uit zijn gedachten en Hij verliest je  
nooit uit het oog. Niet als het leven je toelacht en niet als er zorgen, pijn en verdriet  
in je leven zijn.

Hij heeft tenslotte Zelf beloofd: Ik zal er zijn.

Deze prachtige belofte staat centraal in dit boek, en we hopen dat Ik zal er zijn jou  
of degene aan wie je het cadeau doet, tot zegen mag zijn. Dat het jou inspireert en  
bemoedigt, en aanspoort om te leven met God, je Vader die jou ziet en liefheeft.

Heel veel liefs en Gods zegen gewenst.

Manuel & Elvire



VERTROUWEN



Elke relatie staat of valt met dit ene woord: 
vertrouwen. Zonder vertrouwen voelt een 
relatie niet veilig, en veiligheid is een van de 
belangrijkste basisbehoeften voor iedereen, 
groot of klein. 

Vertrouwen kan er gewoon zijn, maar kan 
ook met één enkel woord of één foute  
keuze op slag teniet worden gedaan.  
In zo’n geval moet dat vertrouwen weer 
groeien, weer verdiend worden.  

Kortom: vertrouwen vormt de basis en is 
onmisbaar voor elke relatie, met elkaar, 
maar zeker met God. Is Hij te vertrouwen? 
Vertrouw je Hem? 

Maria is nog jong als die vragen bij haar 
binnenkomen. Letterlijk. In de vorm van  
een engel. Hij zet met zijn woorden haar 
hele leven radicaal op zijn kop. De impact 
ervan is duidelijk. De manier waarop verre 
van. Maria aarzelt dan ook niet om die vraag 
hardop te verwoorden. ‘Maar hoe dan?’ 

De enige zekerheid die ze meekrijgt, zijn 
vijf korte woorden: ‘De Heer is met je.’ Daar 
zal ze het mee moeten doen. Maria vindt 
het blijkbaar genoeg. Ze blijkt bereid om te 
doen wat God van haar vraagt, waartoe Hij 
haar heeft uitgekozen. Ze gaat op reis.

Ze beleeft vast heel wat mooie momenten 
als moeder van de kleine Jezus. Maar op 
de achtergrond denkt ze waarschijnlijk vaak 
aan de dag dat ze Hem zal moeten loslaten. 
Zodat ook Hij kan doen waarvoor Zijn Vader 
Hem heeft uitgekozen en naar de aarde 
gestuurd. 

Haar enige houvast op die lange, zware  
reis van Nazaret naar Golgota is vertrouw-
en. Vertrouwen op de belofte van God: Ik 
ben met je. Vertrouwen in de woorden van 
de engel: ‘Hij zal een groot man worden en 
Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, 
en God, de Heer, zal hem de troon van zijn 
vader David geven.’

Vertrouwen … dat gaat altijd hand in hand 
met onzekerheid. Met twijfel, angst en 
vragen.

Vertrouwen betekent dat je juist op zulke 
momenten je trillende handen uitstrekt naar 
de hand die altijd is uitgestrekt om je op te 
vangen. Om je overeind te helpen en vast 
te houden. Om je te leiden.  

De hand van God.

De Heer is met je



LUCAS 1 :26-38

In de zesde maand zond God de engel  
Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea,  
naar een meisje dat was uitgehuwelijkt  
aan een man die Jozef heette, een afstam-
meling van David. Het meisje heette Maria. 

Gabriël ging haar huis binnen en zei:  
‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de 
Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het 
horen van zijn woorden en vroeg zich af  
wat die begroeting te betekenen had. 

Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees  
niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst 
geschonken. Luister, je zult zwanger  
worden en een zoon baren, en je moet  
hem Jezus noemen. Hij zal een groot man 
worden en Zoon van de Allerhoogste  
worden genoemd, en God, de Heer, zal 
hem de troon van zijn vader David geven. 
Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het 
volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal 
geen einde komen.’

 
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat 
gebeuren? Ik heb immers nog nooit ge-
meenschap met een man gehad.’ De engel 
antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je 
komen en de kracht van de Allerhoogste zal 
je als een schaduw bedekken. 

Daarom zal het kind dat geboren wordt, 
heilig worden genoemd en Zoon van God. 
Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger 
van een zoon, ondanks haar hoge leef-
tijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor 
onvruchtbaar, in de zesde maand van haar 
zwangerschap, want voor God is niets 
onmogelijk.’ 

Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met 
mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna 
liet de engel haar weer alleen.

‘ Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van  
Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen’



Vertrouwen 
is het grootste 

bewijs van liefde





De tocht was tot in de puntjes uitgestip-
peld. Er kon helemaal niks misgaan. Ik had 
alles onder controle. Nou ja, bijna alles …

Toen ik die dag vanuit de berghut vertrok, 
was er geen vuiltje aan de lucht. Achter de 
gids aan klom ik langs het steile, smalle pad 
tegen de bergwand op. Het uitzicht was 
indrukwekkend mooi, de hemel wolkeloos 
blauw en het einddoel van deze dagtocht 
kwam met elke stap een stukje dichterbij.

Vroeg in de middag bereikten we de brug 
die ons van de ene berg naar de andere 
moest brengen. De brug leek behoorlijk 
vervallen, maar ik vertrouwde erop dat de 
man voor mij wist wat hij deed. Dus liet ik 
hem voorgaan en zette toen voorzichtig 
mijn eerste stappen op de houten planken.
De gids liep een meter of twintig voor mij 
uit toen er opeens uit het niets een dikke, 
ondoordringbare mist kwam opzetten. Ik 
kon geen hand voor ogen meer zien. De 
bergen, de lucht en zelfs de gids waren in 
no time in de mist verdwenen. 

Het enige houvast dat ik nog had, bestond 
uit enkele gammele planken onder mijn 
onzekere voeten en de wiebelende touwen 
die voor leuning moesten doorgaan. 

De paniek sloeg in alle hevigheid toe. 
Ik kon geen stap meer verzetten. Al mijn 
spieren weigerden dienst. Schreeuwend liet 
ik me door mijn knieën zakken, doodsbang 
en wanhopig … 

… totdat ik opeens een vertrouwde stem 
hoorde die mijn naam riep en ik dwars door 
de mist de uitgestoken hand van de gids 
zag die mij vastpakte, mij overeind trok en 
mij verder leidde.
 
Hand in hand bereikten we veilig de 
overkant.

Ik kon geen hand voor 
ogen meer zien



I Will Trust In You
Letting go of every single dream
I lay each one down at Your feet 
Every moment of my wandering

Never changes what You see

When You don’t move the mountains I’m needing You to move
When You don’t part the waters I wish I could walk through

When You don’t give the answers as I cry out to You
I will trust, I will trust, I will trust in You!

Truth is, You know what tomorrow brings 
There’s not a day ahead You have not seen

So, in all things be my life and breath
I want what You want Lord and nothing less

I will trust in You!
You are my strength and comfort

You are my steady hand
You are my firm foundation; the rock on which I stand

Your ways are always higher
Your plans are always good

There’s not a place where I’ll go, You’ve not already stood

When You don’t move the mountains I’m needing You to move
When You don’t part the waters I wish I could walk through

When You don’t give the answers as I cry out to You
I will trust, I will trust, I will trust in You!

– Lauren Daigle –



IK ZEI TOT DE MAN

DIE STOND BIJ DE

 INGANG VAN HET NIEUWE JAAR: 

‘GEEF MIJ EEN LICHT 

OPDAT IK VEILIG HET ONBEKENDE 

TEGEMOET KAN TREDEN.’ 

EN HIJ ANTWOORDDE: 

‘GA DE DUISTERNIS IN 

EN LEG JE HAND IN DIE VAN GOD; 

DAT IS BETER VOOR JE DAN LICHT 

EN VEILIGER 

DAN EEN BEKENDE WEG.’

– Minnie Haskins –
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