
God geeft jou Zijn zegen en dat is misschien wel het allermooiste geschenk dat je 
kunt krijgen, want in Zijn zegen ligt ten diepste alles besloten wat je nodig hebt. Dat 
wordt onder andere duidelijk in de twee bekendste zegenwensen die God in de 
Bijbel heeft laten opnemen: de zegen die je vindt in Numeri 6:24-26 en die in 
2 Korintiërs 13:13. Daarin belooft God je geluk, bescherming, nabijheid en Zijn zorg, 
gedachtenis (dat Hij altijd aan je denkt), vrede, liefde, genade en verbondenheid.

Dat zijn dan ook de thema’s die in dit boekje in tekst en beeld zijn uitgewerkt. In de 
hoop dat je daardoor wordt bemoedigd, getroost, geïnspireerd en vooral steeds 
weer wordt herinnerd aan alle goede dingen die God geeft en al het goeds dat Hij 
doet. Aan Zijn zegen voor jou.

Daniëlle Heerens is dol op boeken, lezen en schrijven, en die 
passies combineert ze in het werk als freelance (web)redacteur, 
vertaler en schrijfster voor haar tekstbureau Fijnzinnig. Eerder 
verschenen van haar o.a. Ik ben bij je en Gods beloften aan jou.
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Voorwoord
Misschien is het mooiste wat God je geeft, wanneer je in Hem gelooft, wel Zijn zegen. 
Want in Zijn zegen ligt alles besloten wat je nodig hebt. Dat wordt onder andere duidelijk in 
de twee bekendste zegenwensen die God in de Bijbel heeft laten opnemen; de zegen die 
je vindt in Numeri 6:24-26: ‘Moge de HEER je zegenen en je beschermen, moge de HEER 
het licht van Zijn gelaat over je doen schijnen en je genadig zijn, moge de HEER je Zijn 
gelaat toewenden en je vrede geven.’ En die in 2 Korintiërs 13:13: De genade van de Heer 
Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.

De eerste zegen houdt in dat God je gelukkig zal maken en beschermen, dat Hij bij je zal 
zijn en voor je zal zorgen, en dat Hij aan je zal denken en je vrede zal geven. Die andere 
verzekert je van de genade van Jezus Christus en de liefde van God. En wat dat laatste – 
de eenheid met de Heilige Geest – betreft, daar verschillen de meningen een beetje over. 
Maar duidelijk is in elk geval dat het gaat om verbondenheid met de Geest. En die verbon-
denheid zorgt er (door wat de Geest doet) enerzijds voor dat je verbonden bent met de 
Vader en Jezus Christus en deelhebt aan wat Zij hebben gedaan (bijvoorbeeld Jezus’ op-
standing) en geven (denk aan de genoemde genade en liefde). Anderzijds ben je daardoor 
verbonden – vorm je een eenheid – met andere gelovigen.

God belooft je dus geluk, bescherming, nabijheid en zorg, gedachtenis (dat Hij altijd aan je 
denkt), vrede, liefde, genade, verbondenheid. Dat zijn dan ook de thema’s die in dit boekje 
in tekst en beeld uitgewerkt zijn. In de hoop dat je daardoor wordt bemoedigd, getroost, 
geïnspireerd en vooral steeds weer wordt herinnerd aan alle goede dingen die God geeft 
en al het goeds dat Hij doet. Aan Zijn zegen voor jou.

Veel zegen,

Daniëlle        danielleheerens@hotmail.com  B/heerensdanielle  V/danielleheerens





‘Ik heb je geluk voor ogen, niet je ongeluk:  
Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’

Jeremia 29:11b 

Soms zit het in dit leven erg tegen en stapelen tegenslagen zich op. Misschien is dat 

op dit ogenblik wel zo voor jou. Je zit werkeloos thuis en wordt keer op keer afge-

wezen bij sollicitaties. Of je hebt te horen gekregen dat de behandeling die je hebt 

ondergaan tegen alle hoop in niets heeft geholpen en dat de kans op genezing nihil 

is. Als er zoiets speelt, kan het erop lijken dat het God niets scheelt dat je zo’n moei-

lijke tijd doormaakt. Alsof je leven er voor Hem niet toe doet. Voor je gevoel heeft Hij 

niet je geluk… maar je ongeluk op het oog.

Maar zo is het niet. God heeft jouw geluk voor ogen – níét je ongeluk. Hij zoekt 

het beste voor je en bij alles wat Hij doet en laat gebeuren, staat jouw geluk voor-

op. Daar lijkt het waarschijnlijk lang niet altijd op, vooral niet als je met tegenspoed 

wordt geconfronteerd. En toch is het waar. Want God laat de moeilijke dingen die je 

meemaakt, meewerken ten goede en gebruikt ze om jou uiteindelijk gelukkig te ma-

ken. (Rom. 8:28) Dwars door alle zorgen in je leven heen bouwt Hij aan iets moois. 

Aan een hoopvolle toekomst voor jou.





Schildpadden zijn niet de mooiste dieren met hun kromme poten, geschubde huid en 

dat koepelvormige schild. Maar als je je in deze beesten verdiept, ontdek je al snel 

dat zowel de poten als de schubben op de huid dan misschien niet erg mooi, maar 

wel erg belangrijk zijn. En dat geldt helemaal voor het schild. Omdat dat een schild-

pad beschermt tegen aanvallen van andere roofdieren. Zodra hij zich in zijn schild 

terugtrekt, kan eigenlijk niets hem nog wat maken. Dan is hij volkomen veilig voor elke 

vijand, zelfs voor de allergrootste.

God doet in feite hetzelfde als het schild van een schildpad voor wie zijn veiligheid 

bij Hem zoekt. Want wanneer je bij Hem schuilt, zal Hij als een schild voor je zijn 

(2 Sam. 22:31) en je beschermen tegen het kwaad – het slechte in deze wereld, 

maar in het bijzonder de duivel en zijn slinkse aanvallen. Zodat niet alleen elke te-

genstander hier op aarde, maar zelfs je allergrootste vijand je niets zal kunnen doen. 

Zolang je je achter God – het sterkste schild – verschuilt, ben je gegarandeerd goed 

beschermd tegen al het kwaad. Dan is je leven veilig.

De  Heer zal je tegen  
het kwaad  beschermen.

2 Tessalonicenzen 3:3a, c





Als je het nieuws een beetje volgt, weet je dat er geen dag voorbijgaat of er gebeu-

ren erge dingen op deze aarde. Denk alleen al eens aan de vele oorlogen en het 

geweld wereldwijd. Om nog maar te zwijgen van alle natuurrampen. En in de Bijbel 

staat dat het alleen maar erger zal worden naarmate de eindtijd vordert. Meer 

onderdrukking. Zwaardere aardbevingen. Hongersnood. De haat en dood zullen 

toenemen… Wanneer je dat tot je laat doordringen, kun je er bang van worden. Hoe 

moet je dat ooit zien te overleven?

In je eentje ga je het inderdaad ook niet redden. Maar je hoeft deze tijd ook niet al-

leen door te komen. Want Jezus heeft een belofte gedaan die ook aan jou is gericht: 

dat Hij met je zal zijn, totdat Hij terugkomt en deze wereld vol ellende zal plaatsma-

ken voor de eeuwigheid. Dat wil niet zeggen dat je het in dit leven niet zwaar te ver-

duren of moeilijk kunt krijgen. Maar wel dat Hij je in die moeilijke periodes omringt 

met Zijn nabijheid en je erdoorheen zal helpen. Zodat je vol kunt houden en Hij je 

eens kan verwelkomen in Zijn huis, en je voor altijd bij Hem kunt zijn.

‘En houd dit voor ogen: Ik ben met je, alle dagen, 
tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Matteüs 28:20b





Bijna iedereen heeft zo zijn zorgen en sommige kunnen zwaar zijn of worden dat 

naarmate je ze langer met je meedraagt. Iemand vergeleek ze daarom eens met 

stenen. Sommige lijken namelijk eerst niet zo zwaar, maar als je ze een tijdje mee-

zeult, denk je daar wel anders over. Helemaal als je er meer dan een vasthebt. En 

andere zijn zo zwaar dat ze eigenlijk niet eens te tillen zijn. Het enige verschil is dat 

je stenen kunt laten liggen of kunt neerleggen als ze ondraagbaar worden, en dan 

ben je ervanaf. En met zorgen gaat dat natuurlijk niet.

Of in ieder geval, dat werkt niet. Want door je zorgen naast je neer te leggen, zijn 

ze niet opeens van de baan. Maar dat houdt niet in dat je er nooit vanaf kunt komen. 

Gelukkig niet! Er is een manier waarop het wel kan: door je zorgen aan God te ge-

ven. Door heel je last – hoe groot en zwaar die ook is – op Hem af te wentelen. Of 

dat zomaar mag? In de Bijbel staat van wel, omdat jij Hem na aan het hart ligt. En er 

staat nog meer, iets moois: dat God jou, als je je last bij Hem neerlegt, zal steunen, 

rust zal geven en… voor je zal zorgen.

Je mag je zorgen op Hem afwentelen, 
want jij ligt Hem na aan het hart.

1 Petrus 5:7





Van tijd tot tijd hoor je in de media over een moeder die haar kind vergeten is. Zoals 

een poosje geleden, toen een Saoedische vrouw het nieuws haalde, omdat ze haar 

baby per ongeluk had achtergelaten in de terminal van de luchthaven, terwijl ze zelf 

in het vliegtuig was gestapt. Met als gevolg dat de piloot, zodra ze erachter kwam, 

moest omkeren en een noodlanding moest maken, zodat de vrouw haar kind kon 

ophalen. Zulke voorvallen roepen altijd veel ongeloof op, bij jou vermoedelijk ook. 

Want welke moeder vergeet nu haar kind?

Tja, blijkbaar overkomt het sommigen. Maar waar een moeder haar kind kan ver-

geten (en dat geldt ook voor vaders), vergeet God Zijn kinderen nooit, zegt Hij in 

Zijn Woord. Zelfs niet één! Ook jou dus niet. Jij bent – samen met Zijn volk en iedere 

andere gelovige – geen moment uit Zijn gedachten. Sterker nog, God denkt elke 

minuut van de dag bewust aan je, heel je leven lang. Waarom? Daar windt de Bijbel 

geen doekjes om. God wil en zal en kán jou niet vergeten, omdat jij ertoe doet en 

belangrijk voor Hem bent. Omdat… Hij zo veel van je houdt.

Ik vergeet jou nooit. 
Ik heb je in Mijn handpalm gegrift.

Jesaja 49:15b-16a



Lees ook van Daniëlle

De Bijbel staat vol met beloften van 
God. En hoewel ze al eeuwen oud 
zijn, zijn ze nog steeds van kracht. 
Alles wat God vroeger heeft beloofd, 
geldt vandaag de dag nog altijd. 
Zijn beloften zijn dus ook gericht aan 
jou. En dat betekent dat ook jij je 
verzekerd mag weten van Zijn hulp, 
Zijn kracht, Zijn liefde, Zijn bescher-
ming, Zijn zorg en nog zo veel meer. 
In dit boek vind je een aantal van 
Gods beloften uitgewerkt in tekst en 
beeld. Met als resultaat een prachtig 
cadeauboek vol bemoediging dat 
steeds herinnert aan alles wat God 
toegezegd heeft je te geven en voor 
te doen. Aan Zijn beloften aan jou.
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God geeft jou Zijn zegen en dat is misschien wel het allermooiste geschenk dat je 
kunt krijgen, want in Zijn zegen ligt ten diepste alles besloten wat je nodig hebt. Dat 
wordt onder andere duidelijk in de twee bekendste zegenwensen die God in de 
Bijbel heeft laten opnemen: de zegen die je vindt in Numeri 6:24-26 en die in 
2 Korintiërs 13:13. Daarin belooft God je geluk, bescherming, nabijheid en Zijn zorg, 
gedachtenis (dat Hij altijd aan je denkt), vrede, liefde, genade en verbondenheid.

Dat zijn dan ook de thema’s die in dit boekje in tekst en beeld zijn uitgewerkt. In de 
hoop dat je daardoor wordt bemoedigd, getroost, geïnspireerd en vooral steeds 
weer wordt herinnerd aan alle goede dingen die God geeft en al het goeds dat Hij 
doet. Aan Zijn zegen voor jou.
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