
Dit is Gods belofte:

 ‘Van ver ben ik naar je toe 
gekomen. Ik heb je altijd liefgehad, 
mijn liefde zal je altijd vergezellen.’ 

(Jeremia 31:3)
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Overvloedige 
zegen

... mijn beker vloeit over.
Psalm 23:5

Is een beker die overvloeit vol? Absoluut. De wijn bereikt 
de rand en stroomt eroverheen. De beker is niet groot 
genoeg om de hoeveelheid te kunnen bevatten. Volgens 
David is ons hart niet groot genoeg om de zegeningen 
die God wil geven te kunnen bevatten. Hij blijft ze 
uitgieten totdat ze letterlijk over de rand op tafel stromen.
Het laatste waar we ons zorgen over hoeven 
te maken is dat we niet genoeg zullen hebben. 
Onze beker vloeit over van zegeningen. Q
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Zo waardevol ben je

Leer jezelf te zien zoals God je ziet: ‘Hij deed mij het 
kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van 

de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, 
zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.’ 

(Jesaja 61:10)

Raak je je zelfvertrouwen wel eens kwijt? 
Als dat gebeurt, herinner je dan wat je waard bent. 

‘U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks 
als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze 

leven dat u van uw voorouders had geërfd, 
maar met kostbaar bloed, van een lam zonder 

smet of gebrek, van Christus.’ 
(1 Petrus 1:18-19)

Het is een uitdaging om dat te onthouden. Om 
erover te mediteren. Om erop gericht te zijn. 
Om zijn liefde toe te staan de manier waarop 
je naar jezelf kijkt te veranderen. Q 



Wij verstoppen ons. 

Wij brengen zonde. 

Wij proberen vijgenbladeren. 

Hij zoekt. 

Hij brengt een offer. 

Hij brengt de mantel van gerechtigheid. 



En al wat wij kunnen 
doen is het lied van de 

profeet zingen: 

‘Hij deed mij het kleed van 
de bevrijding aan, 

hulde mij in de mantel van 
de gerechtigheid,

zoals een bruidegom een kroon opzet,
zoals een bruid zich tooit 

met haar sieraden.’
(Jesaja 61:10) 
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Gods liefde voor jou

Heb je wel eens een vader en moeder met een 
pasgeboren kindje gezien? Het baby’tje heeft zijn 
ouders absoluut niets te bieden. Geen geld. Geen 
vaardigheden. Geen wijze woorden. Als hij zakken 
had, zouden ze leeg zijn. Wat je ziet als je naar zo’n 
kindje in een wiegje kijkt, is ultieme hulpeloosheid. 
Wat is daar nou zo bijzonder of liefelijk aan?

Wat het ook is, zijn vader en moeder zien het. Kijk 
maar naar het gezicht van de moeder terwijl ze 
haar baby voedt. Of naar de ogen van de vader als 
hij zijn kindje in zijn armen houdt. En waag het niet 
om het kind kwaad te doen of er iets lelijks over 
te zeggen. Als je dat wel doet, berg je dan maar, 
want de liefde van ouders is ongelofelijk krachtig.

Jezus gebruikte die liefde eens in een vergelijking. 
Als wij, hoewel we zondig zijn, al zoveel van 
onze kinderen houden, hoeveel meer zal God, 
de zondeloze, onvoorwaardelijk liefdevolle 
Vader, dan wel niet van ons houden? Q


