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 Woord vooraf

In de afgelopen jaren ben ik veel met het thema 

‘meer van God ervaren’ bezig geweest. Het is een 

thema dat me intrigeert, omdat ik weet dat er 

zoveel mensen naar snakken om meer van God 

te ervaren; ikzelf ook. En zeker in deze tijd waar 

angst hoogtij viert, verlangen we naar vrede, 

naar vreugde en naar de liefde die alleen God 

kan geven. De liefde die zo allesomvattend is 

dat zij geen ruimte meer overlaat voor angst. 

(1 Johannes 4:18) 

Ik weet dat er genoeg mensen zijn die al hun 

hele leven naar de kerk gaan, maar die geestelijk 

opgedroogd zijn. Mensen die er genoegen mee 

nemen dat God aan de zijlijn van hun leven 

staat, waardoor ze amper iets weten over de 
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kracht van de heilige Geest. En dat is pijnlijk en 

verdrietig. Want God is goed. En Hij is trouw. 

En Hij wil dat we Hem elke dag beter leren 

kennen, zodat we meer van Hem ervaren en 

die ervaringen als vanzelf gaan delen met de 

mensen om ons heen. Ook vandaag nog mogen 

en kunnen we met God wandelen zoals Henoch 

deed. (Genesis 5:24) En God wil ons elke dag 

opnieuw liefhebben en leiden op de weg die Hij 

voor eenieder van ons voor ogen heeft.

Soms is het leven mooi, soms is het zwaar. Soms 

gaat alles precies zoals je je het had voorgesteld 

en soms lijken je dromen bedrog. Maar God is 

trouw en rechtvaardig en Hij zal nooit loslaten 

wat zijn hand ooit is begonnen. Verlang jij ernaar 

om meer van God te ervaren in je leven? Reken 

er maar op dat wanneer je Hem werkelijk de 

eerste plaats in je leven geeft, je een avontuur 

te wachten staat dat niet altijd over rozen 
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gaat, maar dat je leven een groter gevoel van 

zingeving zal geven dan je ooit hebt kunnen 

dromen.

Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer 

mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw 

waarheid en onderricht mij, want u bent de God 

die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.

Psalm 25:4,5

Gods zegen, Carianne
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 Uitleg Tijd met God

Je kunt over God lezen. Je kunt over God 

praten. Je kunt over God nadenken. Maar je 

ontmoet God pas echt wanneer je tijd maakt 

voor de Koning van het universum zelf. God is 

een liefdevolle God die ernaar verlangt om een 

intieme relatie met al zijn kinderen aan te gaan; 

dus ook met jou. En als je een goede relatie wilt 

hebben, is het van belang dat je tijd maakt en 

dat je niet alleen praat, maar ook luistert.

In elk hoofdstuk staat een aantal keer ‘Tijd met 

God’. Zet een wekker voor een bepaalde tijd (een 

half uur, uur, halve dag – hoeveel tijd je hiervoor 

wilt maken) en zet alles uit en op stil wat je 

eventueel zou kunnen storen. Jij bent deze tijd, 
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die je apart hebt gezet, even niet bereikbaar 

voor de buitenwereld, maar alleen voor God en 

jezelf.

Pak een nieuw schrijfboekje of schrift. De 

komende tijd zul je dit boekje gebruiken voor 

jouw speciale tijd met God waarin je heel bewust 

aan de slag gaat met de tekst: ‘Jullie zullen mij 

zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste 

met hart en ziel zoeken.’ (Jeremia 29:13) 

Neem de tijd om te bidden, om Bijbel te lezen, 

om bijbelteksten uit je hoofd te leren, om stil te 

zijn en te luisteren naar wat God je wil zeggen, 

om de vragen te beantwoorden, om God te 

ervaren door iets te gaan doen of om voor Hem 

te zingen. Zoek God met hart en ziel en je zult 

Hem vinden!
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Deel elke dag een vel papier in tweeën en schrijf 

aan de linkerkant je gebed op. Schrijf aan de 

rechterkant Gods verhoring op je gebed op. 

Ook als Hij die verhoring op een andere manier 

heeft gegeven dan dat jij het had verwacht. Blijf 

volhardend bidden, ook als het weken, maanden 

of zelfs jaren duurt voordat je een antwoord 

krijgt. En als je al heel lang ergens voor bidt en 

God heeft je nog steeds geen antwoord gegeven, 

bid dan dat de heilige Geest je duidelijk maakt of 

Hij wil dat je iets anders gaat bidden.

Als je dit boek met een bijbelstudiegroep wilt 

behandelen, kan ieder voor zich thuis de vragen 

maken en kunnen jullie het tijdens de avond 

met elkaar bespreken. Je zou er ook voor kunnen 

kiezen de opdrachten samen te doen.
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 1. Gods liefde

De almacht en de liefde van God is alleen al te 

zien in hoe Hij elke dag de zon laat opkomen.

Hij bepaalt het getal van de sterren, hij roept ze alle 

bij hun naam. Groot is onze Heer en oppermachtig, 

zijn inzicht is niet te meten. - Psalm 147:4,5

Al vanaf het prilste begin was God bezig om 

de wereld te vullen. De aarde was nog woest 

en doods, maar God koos ervoor om er leven 

op aan te brengen. Eerst liet Hij allerlei jong 

groen ontkiemen, wat (fruit)bomen, planten en 

bloemen zouden worden. Vervolgens vulde Hij 

de lucht met vogels en de zeeën met vissen en 

andere zeedieren. En daarna liet Hij ontelbare 

diersoorten over de aarde lopen, rennen, 
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klimmen, springen en kruipen. En God zag dat 

het goed was. 

Maar de aarde was nog niet vol, er was nog 

ruimte voor meer. En Gods hart vloeide over 

van liefde op het moment 

dat Hij besloot: ‘Laten 

wij mensen maken die 

ons evenbeeld zijn.’ 

(Genesis 1:26) Mensen die, net als God zelf, een 

groot hart zouden hebben voor de natuur en 

voor de dieren. Maar bovenal mensen die in 

nauwe verbondenheid zouden leven met God, 

zichzelf en hun naasten. 

De aarde ontving alles wat God haar gaf. En nog 

steeds is de aarde niet vol, ook al vindt een heel 

aantal mensen van wel. Maar in Gods hart is er 

nog zoveel ruimte, en daarom worden er nog 

steeds elke dag baby’s en dieren geboren en 

komt er telkens weer nieuw jong groen op uit de 

aarde. God houdt van het leven. Hij houdt van 

Gods liefde is groter dan 

wij ooit kunnen bevatten
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schoonheid en van diversiteit, anders had Hij wel 

alles grijs gemaakt en aten we de hele dag pap. 

Maar dat is niet zo. Je hoeft alleen maar naar de 

markt te gaan om te zien hoe rijk Hij de aarde 

heeft gemaakt met alle soorten vruchten en 

groenten, vissen en noten en alle verschillende 

soorten bloemen en planten die je kunt kopen. 

Wat een rijkdom aan zegeningen!

En God maakt zich kenbaar aan elk mens, 

doordat Hij in zijn schepping laat zien wie Hij 

is. (Romeinen 1:19,20) Iedereen kan iets van 

God ervaren, of je God nu wel of niet kent. Hoe 

liefdevol is dat! Hij geeft zijn liefde niet alleen aan 

diegenen die in Hem geloven, maar Hij heeft zijn 

liefde in het hart van ieder kind meegegeven. 

Ergens zijn we allemaal op zoek om gezien, 

gehoord en bevestigd te worden door onze 

Maker, maar niet iedereen is zich daarvan bewust. 

Als mens wil je gekend worden. En hoe bijzonder 

is het dan te weten dat God niet alleen alle sterren 
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bij naam kent, maar dat Hij ook weet wat er in 

jouw hart leeft. Hij kent niet alleen je naam, maar 

ook je diepste verlangens, je angsten, je pijn, je 

verdriet, je hoop. Hij weet waar je blij van wordt 

en Hij weet hoe jij het beste tot je recht komt. Ook 

als je daar nu misschien niets van ziet: God heeft 

jou in liefde geschapen en Hij heeft een mooi plan 

met jouw leven. (Jeremia 29:11)

Als mens wil je ertoe doen en wil je zingeving 

ervaren in de dingen die je doet. Iemand 

die geen zingeving ervaart, voelt zich al snel 

depressief en moedeloos. Maar iemand die zich 

echt onderdeel voelt van Gods schepping en 

die ervoor kiest om verschil te maken in zijn of 

haar omgeving, zal vreugde ervaren en vrede. 

Want God geeft jou zijn overvloedige liefde, voor 

jouzelf om van te genieten en om het vervolgens 

te delen met de mensen om je heen. 

En omdat God zichzelf laat zien in zijn schepping, 

is het ook niet verwonderlijk dat veel mensen 
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