
Van

Voor

02-B'werk-Hoop-voor-iedere-dag.indd   1 12-11-14   16:02



BILLY GRAHAMda
gb

oe
k

Hoop voor iedere dag_titelpagina.indd   1 21-10-14   16:5202-B'werk-Hoop-voor-iedere-dag.indd   2 12-11-14   16:02



BILLY GRAHAMda
gb

oe
k

Hoop voor iedere dag_titelpagina.indd   1 21-10-14   16:5202-B'werk-Hoop-voor-iedere-dag.indd   3 12-11-14   16:02



Voor de bijbelteksten is gebruik gemaakt van de 
HSV, tenzij anders aangegeven.

Hoop voor iedere dag
© 2014 Billy Graham

Originally published in Nashville, Tennessee, by Thomas Nelson 

under the title ‘Hope for each day’. Thomas Nelson is a registered 

trademark of Thomas Nelson, Inc.

Copyright © 2014 Nederlandse uitgave: Uitgeverij Gideon

Auteur: Billy Graham

Vertaling: Richard Kettmann

Redactie: Jaap Tigelaar

Omslagontwerp: Studio Vrolijk

Typografie: Iddo Hoekstra

Jaar van uitgave: november 2014

Uitgave: Uitgeverij Gideon, Hoornaar, Nederland

ISBN: 978-90-5999-077-7

NUR: 707

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een databank, of doorgegeven in welke vorm of op welke wijze dan ook – elektronisch, 
mechanisch, gekopieerd, gescand of op enige andere wijze – behalve voor korte citaten in 
recensies of artikelen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No portion of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, 
or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical,photocopy, recording, 
scanning, or other – except for brief quotations in critical reviews or articles, without the 
prior written permission of the publisher.

02-B'werk-Hoop-voor-iedere-dag.indd   4 12-11-14   16:02



Daarom leef ik voor vandaag –
verzekerd dat ik bij het ochtendgloren

leiding en kracht voor onderweg zal vinden.

Kracht voor elk moment van zwakte,
hoop voor elk moment van pijn,

troost voor elk verdriet,
zonneschijn en vreugde na regen!

– anoniem
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Hoop voor iedere dag 7

Voorwoord

Al jarenlang streef ik ernaar om elke dag met God te wande-
len. Wat een vreugde is het om ’s morgens wakker te worden 
en te weten dat Hij bij me is, wat de dag ook brengen mag. 
Wat een vreugde is het om ’s avonds terug te kijken en Hem te 
kunnen danken voor zijn trouw en zijn vrede te kunnen erva-
ren. Wat een vreugde is het om te weten dat de lasten van dit 
leven spoedig voorbij zullen zijn en ik in zijn aanwezigheid 
zal ontwaken!

Wanneer ik aan Gods liefde denk, komen alle goede din-
gen die Hij voor me gedaan heeft vanzelf naar boven. Maar 
dan moet ik tegelijk erkennen dat God me ook in moeilij-
ke omstandigheden of in onzekerheid met zijn liefde heeft 
omringd. Gods liefde is in het duister net zo reëel en net zo 
krachtig als in het licht. En daarom kunnen we hoop hebben!

Elke dag open ik de Bijbel om kracht en wijsheid voor die 
dag en hoop voor de toekomst te ontvangen. Die woorden 
hebben me door goede en slechte tijden heen geholpen – tij-
den van geluk en verdriet, gezondheid en ziekte, overwinning 
en teleurstelling. Gods Woord kan voor jou hetzelfde doen.
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8   Billy Graham

Moge God deze dagelijkse overdenkingen gebruiken om je te 
bemoedigen en hoop te geven. En dat ze je mogen uitdagen, 
zowel om elke dag met meer overgave voor Christus te leven 
als om op zijn geweldige liefde te vertrouwen – wat er ook op 
je pad komt.

– Billy Graham
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Januari

Je kunt God niet bereiken door alleen maar te denken
of door alleen je verstand te gebruiken.

Je zult je hart moeten inschakelen.
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10   Billy Graham

1 januari

Afgestemd op de Meester

U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding.

Psalm 32:7

I n het afgelegen westen van Amerika had een schaapher-
der een viool, maar deze klonk onzuiver. Hij had geen mo-

gelijkheid om het instrument te stemmen en ten einde raad 
schreef hij naar een radiozender met het verzoek of ze op een 
bepaalde dag, op een bepaald tijdstip de a-toon ten gehore 
wilden brengen. De mensen van de radio wilden de oude man 
wel tegemoetkomen en op die bewuste dag stuurden ze een 
zuivere a-klank de ether in. De man kon zijn viool stemmen 
en zijn hut werd weer gevuld met vrolijke muziek.

Wanneer we zonder God leven, raakt ons leven ontstemd 
en ontbreekt de harmonie met andere mensen en met God. 
Maar als we op de Meester zijn afgestemd, zullen ook wij 
worden omringd door zijn prachtige muziek.

Vraag God aan het begin van dit nieuwe jaar om je te hel-
pen je leven elke dag op zijn Woord af te stemmen, zodat je in 
je omgeving harmonie en blijdschap kunt verspreiden.
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Hoop voor iedere dag 11

2 januari

De zon schijnt nog steeds

Zie, de heerlijkheid van de HEERE verscheen in de wolk.

Exodus 16:10

Zonder de wolken zouden we niet beschermd zijn tegen 
de brandende zon. Zonder de wolken hadden we geen 

uitbundige zonsondergangen, geen weldadige regens en geen 
prachtige landschappen.

Hetzelfde geldt voor de wolken van het leven. Wanneer 
het moeilijk wordt, raken we gemakkelijk ontmoedigd. Maar 
achter de wolken is God er nog steeds. Hij kan ze zelfs ge-
bruiken om ons te drenken met onverwachte zegeningen. 
Longfellow schreef ooit: Be still, sad heart, and cease repining; be-
hind the clouds is the sun still shining (Wees stil, verdrietig hart, en 
stop met klagen; achter de wolken schijnt nog steeds de zon).

Terwijl het volk van God door de woestijn dwaalde, zei Hij: 
‘Zie, Ik kom naar u toe in een dichte wolk’ (Exodus 19:9).

We hebben in ons leven allemaal met wolken te maken – 
soms zijn ze dun, soms zijn ze donker en dreigend. Wat er 
op dit moment je ook boven het hoofd hangt, laat Jezus je 
helpen om achter de wolk te kijken, zodat je zijn glorie en 
zijn plannen voor jou zult zien. Hij is het Licht van de wereld.
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12   Billy Graham

3 januari

Een bron voor de ziel

Want bij U is de bron van het leven; 
in Uw licht zien wij het licht. 

Psalm 36:10

Helaas halen veel mensen hun geluk uitsluitend uit hun 
omstandigheden. Zolang hun leven probleemloos ver-

loopt, voelen ze zich gelukkig. Maar wanneer ze door ziekte 
worden getroffen, er een relatie stukloopt of ze door andere, 
onverwachte zorgen in beslag worden genomen, is het geluk 
ineens verdwenen.

In de buurt van mijn huis ligt een bron waar een constante 
stroom water uit komt. Al zijn er overal overstromingen, die 
bron geeft altijd evenveel water. Al hebben we een kurkdro-
ge zomer, zijn opbrengst wordt niet minder. Hij stroomt ge-
staag, zeker en onophoudelijk.

Zo is ook de vrede waarnaar we allemaal smachten – en 
zo is de vrede die Jezus belooft aan iedereen die op Hem ver-
trouwt: ‘Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een 
bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. 
… Mijn vrede geef Ik u’ (Johannes 4:14; 14:27).

Ben jij al bij die nooit ophoudende bron geweest – die bron 
die Jezus is? Ga je elke dag naar Hem toe?
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Hoop voor iedere dag 13

4 januari

De belofte is voor ons

Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.

Mattheüs 28:20

Toen David Livingstone na zestien moeilijke jaren als 
zendeling en ontdekkingsreiziger in Afrika terugkeerde 

naar zijn eigen Schotland, was hij broodmager. Zijn lichaam 
had in die periode de ene na de andere koortsaanval moeten 
doorstaan. Zijn linkerarm hing slap langs zijn zij, als gevolg 
van een confrontatie met een leeuw.

In een toespraak voor studenten van de universiteit in Glas-
gow zei hij: ‘Zal ik jullie vertellen wat me in die zware en een-
zame tijden van mijn uitzending overeind gehouden heeft? 
Het was Christus’ belofte: “En zie, Ik ben met u al de dagen, 
tot de voleinding van de wereld.”’

Die belofte is ook voor ons. Welke beproevingen ons ook te 
wachten staan, Jezus laat ons nooit in de steek. Waar we ook 
gaan, Hij is erbij! Houd die belofte vast – vandaag en altijd.
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14   Billy Graham

5 januari

Hij is hier om te helpen

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?

Romeinen 8:35

Na zijn opstanding ontmoette Jezus zijn discipelen ergens 
tussen de tuin met het lege graf en de stad met haar nog 

steeds van haat vervulde menigte. Hij zei tegen hen: ‘Wees niet 
bevreesd; ga heen, bericht Mijn broeders’ (Mattheüs 28:10).

In onze wereld vol gevaren, haat en oorlog, zijn de woor-
den van onze Heer Jezus Christus nog even relevant als toen 
Hij ze uitsprak. Nog steeds zegt Hij tegen iedereen die Hem 
liefheeft: ‘Wees niet bevreesd.’

Hij komt naar je toe in de ziekenhuiskamer of wanneer je 
gezin iets ergs doormaakt. Hij komt naar je toe wanneer het 
onverwacht tegenzit met je bedrijf of met je gezondheid. En 
Hij zegt: ‘Wees niet bang. Ik leef en Ik ben hier om je te hel-
pen. Het kruis laat zien hoe groot mijn liefde is en de opstan-
ding laat zien hoe groot mijn kracht is. Niets kan je ooit van 
Mij scheiden!’
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Hoop voor iedere dag 15

6 januari

De glorie van God

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; 
… Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.

Johannes 14:2

Er was eens een jongetje dat alleen een treinreis maakte. 
Het uitzicht was niet bijzonder interessant. Een vrouw 

die naast hem zat, zei: ‘Krijg je langzaam genoeg van de lange 
reis?’

De jongen glimlachte en zei: ‘Ik ben een beetje moe, maar 
ik vind het niet erg. Want als ik er ben, zie ik mijn vader.’

Soms krijgen we genoeg van alle moeite in ons leven, maar 
we weten dat Jezus Christus ons aan het eind van de reis op-
wacht – en dat maakt al het verschil. Paulus schreef: ‘Daarom 
verliezen wij de moed niet … want de dingen die men ziet, 
zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn 
eeuwig’ (2 Korinthe 4:16-18). Onze lasten van vandaag we-
gen niet op tegen de wetenschap dat we voor altijd bij Chris-
tus zullen zijn! Houd je ogen op de eeuwigheid gericht!
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16   Billy Graham

7 januari

Een dankbare houding

Ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer.

Filippenzen 4:11

Een aantal jaren geleden bezocht ik een man die rijk en 
succesvol was en door zijn vrienden en collega’s werd be-

nijd. Maar tijdens ons gesprek barstte hij in tranen uit en gaf 
hij toe dat hij zich ellendig voelde. De rijkdom had de leegte 
in zijn hart niet kunnen opvullen.

Een paar uur later was ik op bezoek bij een andere man, 
die daar niet ver vandaan woonde. Zijn woning was beschei-
den en hij bezat nauwelijks iets van waarde. Maar zijn gezicht 
straalde terwijl hij me vertelde over zijn werk voor Christus 
en hoe Jezus zijn leven zin en betekenis had gegeven.

Toen ik vertrok, wist ik het zeker: de tweede man was pas 
echt rijk. Hoewel hij niet veel bezat, had hij geleerd om dank-
baar te zijn voor alles wat God hem gegeven had. Een dank-
bare houding maakt al het verschil.

02-B'werk-Hoop-voor-iedere-dag.indd   16 12-11-14   16:02


