


..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

bel�ten56



Mike Shreve

Bijbels dagboek 
voor ouders

bel�ten56



65 beloften van God voor uw kind
– Bijbels dagboek voor ouders

Uitgegeven door Arrowz
info@arrowz.org
www.arrowz.org

Auteur: Mike Shreve
Vertaling: P. Gerrit Hoekstra
Omslagontwerp en typografie: Ronald Gabrielsen, 3ig.org

ISBN 978 94 90489 11 3
NUR 707

Copyright © 2013 Mike Shreve
Oorspronkelijke titel: 65 Promises from God for Your Child
Oorspronkelijke uitgever: Charisma House, Lake Mary, Florida
Uitgegeven met toestemming. 

Copyright Nederlandse vertaling © 2013/2018 Arrowz, Haarlem
Jaar van uitgave: augustus 2013 
2e verbeterde druk: november 2018 

De Bijbeltekst in deze uitgave zonder nadere bronvermelding is ontleend aan de Bijbel in 
de Herziene Statenvertaling, © 2010 Stichting Herziene Statenvertaling.

De Bijbeltekst in deze uitgave met bronvermelding is ontleend aan respectievelijk: 
 CEV  - Contemporary English Version, © 1995 American Bible Society
 GNB - Groot Nieuws Bijbel (herziene editie), © 1996 Nederlands 
   Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting
 HB - Het Boek (herziene editie), © 2008 Biblica-Nederland
 NBG - NBG-vertaling 1951, © 1951 Nederlands Bijbelgenootschap
 NBV - De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
 SV77 - Statenvertaling editie 1977, © 1977 Nederlands Bijbelgenootschap
 WV - Willibrordvertaling (herziene editie), © 1995 Katholieke Bijbelstichting

Het gebruik van eerbiedskapitalen is aangepast aan de huisstijl van de uitgever van dit 
werk. Cursivering van Bijbeltekst en redactionele invoegingen tussen rechte haken zijn 
toegevoegd door de auteur of uitgever. Omwille van de leesbaarheid is waar mogelijk 
afgezien van inclusief taalgebruik als ‘hij of zij’ en ‘zijn of haar’ en gekozen voor de voor-
naamwoorden ‘hij’ en ‘zijn’ als onzijdige termen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,  
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen,  
of op enige andere manier – met uitzondering van korte citaten in gedrukte recensies  
– zonder 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, electronically, mechanically, by means of photo-
copying, recording or otherwise – with the exception of brief quotation in printed  
reviews – without the prior written permission of the publisher.



AANBEVELINGEN
Kinderen zijn een kostbaar geschenk. Het is wonderlijk 
dat uit liefde nieuw leven geboren wordt. Een afhankelijk, 
kwets-baar kindje wordt aan de zorg van ouders toevertrou-
wd om het te begeleiden richting volwassenheid en dat is 
niet altijd even eenvoudig. Als er zware tijden komen en je 
kinderen zich niet zo gedragen als je zou willen, kun je de 
moed weleens verliezen. Dan is het belangrijk om het Woord 
van God te nemen en je vast te houden aan wat God gezegd 
heeft met betrekking tot onze kinderen. In dit boek worden 
65 beloften van God voor je kinderen uitgewerkt. Lees ze, 
mediteer erover en proclameer ze. Het zal je weer moed, 
hoop en geloof geven.

– Jan Pool
Oprichter en leider Heartlink

Onlangs sprak ik een jong echtpaar. De vrouw was hoog-
zwanger. Ik vroeg de man: ‘Leg je nu ’s avonds je handen 
op haar buik om je – nog ongeboren – kind te zegenen?’ 
Verrast keek hij me aan. ‘Nooit aan gedacht, maar wat een 
goed idee!’ Hoe kunnen we onze kinderen van jongs af aan 
zegenen? Hoe kunnen we beloften van God uitspreken over 
hun leven? Hoe kunnen we wegwijzers en wegbereiders zijn 
voor onze kinderen op hun tocht door het leven? Dit boekje 
kan daar zeker een hulp bij zijn!

– Hans Eschbach
Oud-directeur Evangelisch Werkverband 
binnen de Protestantse kerk (EW)

Kinderen zijn voor ouders het kostbaarste wat ze hebben. 
Tegelijk weet je als ouder ook dat je je kind niet alles kunt 
geven wat het nodig heeft. Het is goed te weten dat het in 
grotere handen is dan die van jou. Je mag steeds naar God 



gaan en je kind aan Hem toevertrouwen. Dit boekje neemt 
de beloften van de Bijbel en maakt ze tot gebeden voor je kind. 
Bijzonder om zo je kind te kunnen zegenen.

– Dick Westerkamp
Predikant NGK Houten
Oud-voorzitter New Wine Nederland

Wat een grote zegen is het als ons, door God, kinderen 
worden toevertrouwd. Kinderen die we mogen meenemen in 
het leren kennen van God en het leven in zijn bestemmings- 
plan. Veel ouders onderschatten of maken geen gebruik 
van de geweldige zegen die rust op het bidden voor en 
het zegenen van hun kinderen. Dit mooie boekje is een 
geweldig en praktisch hulpmiddel voor ouders, grootouders 
en vele anderen om de beloften van God te ontdekken en 
uit te spreken in gebed, speciaal voor hun (klein)kinderen. 
Op welke manieren je ook gewend bent om te bidden, dit 
boekje zal inspireren om Gods zegen uit te spreken over 
de meest bijzondere mensjes die we kennen, onze geliefde 
kinderen. Van harte aanbevolen en veel inspiratie en zegen 
toegewenst.

– Ruben Flach
Directeur stichting Opwekking

Onze beste investering en onze grootste bijdrage aan de 
toekomst van onze planeet is de kwaliteit van de kinderen 
die we opvoeden. Ze zijn niet alleen een geschenk van God, 
maar ze zijn ook door Hem aan ons toevertrouwd met de 
opdracht dat wij een rechtvaardig nageslacht voortbrengen, 
dat grote impact heeft op de volgende generatie. Dit boek 
is een belangrijke bijdrage aan ons streven kinderen groot te 
brengen door effectieve voorbede en geestelijke ontwikkeling. 



Ik beveel 65 beloften van God voor uw kind ten zeerste aan 
allen aan die een hart hebben voor kinderen en hun toekomst. 

– Myles Munroe (1954-2014)

Dit boekje van Mike Shreve maakt mij als vader van drie kinde- 
ren en als voorganger van een gemeente super enthousiast. 
Niet alleen somt Mike 65 geweldige beloften van God 
voor onze kinderen op, maar hij geeft een heel praktische 
handreiking om zelf als ouder je kind te zegenen door deze 
beloften over hen uit te spreken. Deze zegenrijke woorden 
brengen leven aan ouders en kind. Mattheüs 4:4 vertelt ons 
immers dat een mens niet zal leven van brood alleen, maar 
van elk woord dat klinkt uit de mond van God. 

– Martijn Piet
Voorganger Levend Evangelie Gemeente, 
Aalsmeerderbrug

God vergeet zijn beloften natuurlijk niet. Toch mogen wij 
Hem er biddend aan herinneren. Als we lezen wat God in 
de Bijbel zegt met betrekking tot onze kinderen, mogen we 
hoop hebben. En als we nazeggen wat God zegt – ‘belijden’ 
heet dat – wordt ons geloof versterkt dat Hij zijn beloften 
waarmaakt. Dit boek van Mike Shreve is een gids naar 65 
beloften die God over onze kinderen heeft uitgesproken.  
Het heeft mij eraan herinnerd hoe belangrijk het is dat 
ik biddend aanspraak maak op Gods beloften voor mijn 
kinderen en kleinkinderen.

– P. Gerrit Hoekstra
Oud-directeur uitgeverij Gideon, Hoornaar
Vertaler van 65 beloften van God voor uw kind



Niets raakt de kern van geloofsopvoeding meer dan de 
voorbede van ouders voor hun kinderen. Ouders hebben de 
taak om hun kinderen het evangelie uit te leggen en hun 
de Bijbelse normen en waarden bij te brengen, maar dat op 
zich is onvoldoende. Kinderen krijgen hun eigen relatie met 
God vooral omdat ouders bidden. En als ze zelf de liefde en 
kracht van de Here Jezus ervaren, begrijpen ze de Bijbel veel 
beter en wordt gehoorzaamheid daaraan natuurlijker, met 
alle zegeningen van dien. 65 beloften van God voor uw kind 
zal veel ouders helpen om deze belangrijke dimensie in het 
leven van hun kind tot ontwikkeling te brengen. 

– André Wolthuis
Directeur uitgeverij Arrowz, Haarlem



Voor Zion Seth en Destiny Hope

Jullie moeder en ik houden meer van jullie
dan we met woorden kunnen zeggen. 

Door jullie vader en moeder te zijn, is ons hart wakker 
geworden voor de waarheden die in dit boek staan. 
We bidden en belijden dat iedere belofte in dit boek 

zal worden vervuld in jullie leven.

Zegenbede voor de lezer

Moge de eeuwige God waken over deze beloften 
om ze te vervullen in uw leven 

en het leven van uw kinderen! 
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VOORWOORD

Ik weet nog dat ik vol verwachting naar het witte strookje 
keek, hopend en biddend dat het deze keer positief zou zijn 
en niet negatief zoals al de keren daarvoor. En toen was het 
zover. De zwangerschapstest gaf een positieve uitslag. Ik was 
ontzettend blij, maar ook was er vrees. Terwijl de dagen 
voorbijgingen, kreeg vrees de overhand – dat moet ik  
toegeven. Mijn hoofd zat vol vragen. Kan ik de verantwoorde- 
lijkheid wel aan? Zal ik het wel goed doen? Kan ik wel een 
goede moeder zijn?
 Dat is ongeveer eenentwintig jaar geleden, en ik zou willen 
zeggen dat ik inmiddels alles over opvoeding weet, maar 
niets is minder waar. Ik heb veel boeken gelezen, veel tijd-
schriften besteld en zelfs opvoedcursussen gevolgd. Al die 
hulpmiddelen zijn een grote zegen voor mij geweest, maar 
ze zijn niet genoeg. Ik heb, als moeder, dagen van grote 
vreugde en dagen van diepe pijn gekend. De informatie die 
ik vond, heeft mij slechts tot op zekere hoogte geholpen 
als het moeilijk was. Maar één hulpmiddel bij de opvoeding 
heeft daaronder altijd een bijzondere plaats ingenomen: het 
Woord van God. Het Boek der boeken is steeds mijn steun 
en toeverlaat geweest.
 De periode van mijn eerste zwangerschap was buiten-
gewoon belastend voor mijn lichaam. Ik verkeerde in een  
opperbeste stemming. Ik dacht dat ik alles aankon. Ik dacht 
dat ik wel met Mike kon meegaan op zijn reizen, net als 
vroeger. We predikten de hele tijd en ik beheerde het  
kantoor en deed de huishouding. Onnodig te zeggen dat 
het afmattend was.
 Na verloop van tijd sloeg mijn opperbeste stemming om 
in onzekerheid. Ik vroeg me af: hoe krijg ik dit allemaal 
ooit klaar? Terwijl ik in gebed was, merkte ik dat de Heilige 
Geest tot mij sprak vanuit Psalm 27:13. ‘Als ik toch niet 
had geloofd dat ik de goedheid van de HERE zou zien in het 
land van de levenden, ik was vergaan.’ Prijs God! Door Gods 
goedheid hoefde ik niet te verzwakken. 
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Ik bracht een prachtige zoon ter wereld. Seth is een zegen 
voor mij. Hij is intelligent en geestig. Zijn toekomst ziet er 
zonnig uit, in God. Ja, het Woord van God is mijn steun en 
toeverlaat.
 Met onze dochter Destiny was de situatie heel anders. 
Niet mijn lichaam verkeerde in gevaar. Nee, haar lichaam. 
Vanaf het begin kregen we te maken met een onophoudelijke 
stroom van negatieve medische rapporten. Er was telkens 
iets nieuws. Dit was niet goed; dat was niet goed. Toen 
volgde het slechtste nieuws: ons ongeboren meisje had spina 
bifida (een open ruggetje) en cretinisme (een ernstige  
ontwikkelingsachterstand). De dokter en zijn assistent  
beweerden dat het kind nooit normaal zou zijn, dat het 
waarschijnlijk nooit zou lopen of spreken. De dokter, die 
wist dat we christenen waren, had zelfs het lef zich over 
zijn bureau naar ons toe te buigen en te zeggen dat er een  
‘alternatief ’ was voor het uitdragen van de zwangerschap.
 Terwijl we zijn spreekkamer verlieten (we zijn overigens  
nooit naar hem teruggegaan), hoorde ik de stem van de 
Heer: ‘Jullie dochter zal dansen in de straten van Jeruzalem’ 
(totaal het tegenovergestelde van wat wij zojuist hadden 
gehoord). Toen we in onze auto zaten, zette ik de radio 
aan. Het eerste lied dat er gespeeld werd, was ‘I hope you 
dance’ (Ik hoop dat je danst). Wat een bevestiging! Mijn 
geest sprong op in mij. God had duidelijk geopenbaard dat 
hij zou ingrijpen.
 Ik moet echter toegeven dat ik, ondanks dit duidelijke 
woord van God, belaagd werd door angsten en twijfels.  
Opnieuw zocht ik steun waar ik die altijd vond. Na weken 
van strijd tegen een wervelwind van zorgen en angsten,  
was ik eindelijk in staat mijn aandacht te richten op dat 
ene dat leven geeft: het Woord van God. Vanaf dat moment 
sprak ik Psalm 138:8 vaak hardop uit: ‘De HERE zal zijn 
werk voor mij voltooien; uw goedertierenheid, HERE, is voor 
eeuwig; laat de werken van uw handen niet los.’
 Ik legde dan mijn handen op mijn buik en zei: ‘Je bent 
volmaakt, klein meisje. Het Woord van God zegt dat je  
volmaakt bent.’ Toen Destiny geboren werd, was het eerste 
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wat de dokter zei: ‘Ze is volmaakt.’ En dat was ze ook.  
Niet alleen dat, maar van jongs af gaf ze uiting aan haar 
liefde voor God; ze aanbad Hem en was een getalenteerd  
danseres – zoals God had gezegd. Ik prijs de Heer voor  
zijn goedheid. 
 Het Woord brengt het wonderbaarlijke voort. Houd het 
dicht tegen uw hart. Spreek het uit. Geloof het. Mijn eerste, 
moeilijke stappen in het drama van het moederschap  
leerden mij een waardevolle les, die mij is bijgebleven tot op  
de dag van vandaag. Als we in het natuurlijke positief over 
onze kinderen kunnen spreken, zullen we dat ook in het 
geestelijk doen. Dit boek zal u helpen om dat te doen.

 – Elizabeth Shreve
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LEVEN
Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het  

leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek!  
Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de  
HERE, uw God, lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en u aan 
Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van 
uw dagen – om te blijven in het land dat de HERE uw vaderen, 

Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven.
– Deuteronomium 30:19-20

Dit Bijbelgedeelte kan allereerst worden opgevat als een  
belofte van een lang en voorspoedig lichamelijk leven (zie 

Psalm 91:14-16). Maar belangrijker is dat het verwijst naar ‘leven’ 
in emotionele, psychische en geestelijke zin. Boosheid, trots, 
begeerte, angst, rebellie zullen u en uw kinderen verhinderen 
het beste van God te ontvangen. Een gezin dat door zo’n 
mentaliteit wordt beheerst, is duister en vol van ‘dood’.  
Wanneer ouders ‘voor het leven kiezen’, zullen ze bij voorkeur 
wandelen in een houding die daar lijnrecht tegenover staat: 
liefde, nederigheid, onbaatzuchtigheid, blijdschap, geloof en 
gehoorzaamheid aan God. Zo’n levenwekkende houding 
geven ze als vanzelf door aan hun kinderen; het leven van 
God stroomt dan ook hun leven binnen.

PROCLAMATIE EN GEBED
Heer, ik maak aanspraak op deze belofte uit Deuteronomium 
30. Omdat ik heb besloten voor de waarheid en voor God te 
leven, geloof ik dat geestelijk leven zal worden overgedragen 
aan mijn kind. Ik bid dat hij/zij de gezinstraditie zal voortzetten, 
door het leven te kiezen en vol te zijn van Gods leven. Door dit 
te doen, zal _________________________________ ontkomen aan de verwoestende 
gevolgen van een leven in zonde. Ik verklaar dat de leven- 
wekkende eigenschappen van God – liefde, blijdschap, 
vrede, rechtvaardigheid en goedheid – ons gezin, onze levens 
en onze relaties zullen vullen. Ja, ik kies het leven voor mijzelf 
en voor mijn nakomelingen. In de naam van Jezus, amen 
(laat het zo zijn)!

1
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GEHOORZAAMHEID
Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het 

leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! 
Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de 
HERE, uw God, lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en u 

aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging 
van uw dagen – om te blijven in het land dat de HERE uw  

vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven.
– Deuteronomium 30:19-20

Wanneer wij, als gelovigen, voor het leven kiezen, houdt dat 
automatisch gehoorzaamheid in. Aan de andere kant, als wij 
God ongehoorzaam zijn, kiezen we voor de dood. Dit is 
eenvoudig te begrijpen; de Bijbel windt er geen doekjes 
om. God waarschuwde Adam en Eva in het begin al: ‘En 
de HERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof 
mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed 
en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u 
daarvan eet, zult u zeker sterven’ (Genesis 2:16-17).
 Toen Adam en Eva voor de ongehoorzaamheid kozen, 
kozen ze voor de dood – en gaven daarmee de vloek van de 
dood aan hun nakomelingen door. Zij die het leven kiezen, 
wandelen in gehoorzaamheid aan God. Daardoor geven ze de 
erfenis van leven en gehoorzaamheid door aan hun nageslacht. 
U kent het oude spreekwoord wel: ‘Zo vader, zo zoon.’ Zo werkt 
het nu eenmaal.

PROCLAMATIE EN GEBED
Heer, ik maak aanspraak op deze belofte uit Deuteronomium 
30. Ik zeg ‘nee’ tegen de geestelijke dood die voortkomt uit 
een leven in zonde. In plaats daarvan kies ik voor het leven. 
Ik kies voor de rechtvaardigheid. Ik kies voor gehoorzaamheid 
aan uw Woord en uw wil. Ik geloof dat U, in antwoord daarop, 
een geest van gehoorzaamheid zult laten rusten op  
_________________________________. In plaats van de vloek van de dood zal 
hij/zij het leven erven – lichamelijk, verstandelijk, emotioneel 
en geestelijk – en daarin gehoorzaam wandelen al de dagen van 
zijn/haar leven. In de naam van Jezus, amen (laat het zo zijn)!

2
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DE BESNIJDENIS  
VAN HET HART

De HERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht  
besnijden, om de HERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart 

en met heel uw ziel, zodat u leven zult.
– Deuteronomium 30:6

De besnijdenis is de operatieve verwijdering van de mannelijke 
voorhuid, in de regel kort na de geboorte. Hiermee wordt 
gesymboliseerd dat God de ‘bedekking’ van een ‘vleselijke 
gezindheid’ uit ons hart wegsnijdt, een mentaliteit die ons 
ervan weerhoudt Hem lief te hebben en te dienen.
 Meestal vertrouwen we op onderwijs en discipline om deze 
verandering in onze kinderen tot stand te brengen. In dit 
vers belooft God dat Hij het op bovennatuurlijke wijze zal 
doen. Een kind overtuigen door logica en redenering heeft 
bij lange na niet het effect van een persoonlijke ontmoeting 
met God, waardoor het kind wordt getransformeerd. En dat is 
nou juist wat de Allerhoogste plechtig belooft (Romeinen 2:28-29). 

PROCLAMATIE EN GEBED
Heer, ik maak voor mijn kind aanspraak op een besneden hart. 
Wilt U de wereldsgezindheid, de vleselijkheid en de zinnelijke 
begeerte ‘wegsnijden’ – verlangens waardoor hij/zij kan 
ontsporen. Ik weet dat dit een belofte van goddelijke bevrijding 
is, een bovennatuurlijke daad van U, en niet iets wat ik kan 
forceren door kennisoverdracht alleen. Ik vertrouw erop, 
Heer, dat U deze diepe innerlijke verandering teweeg zult 
brengen in _________________________________. Geef hem/haar een besneden 
hart. In de naam van Jezus, amen (laat het zo zijn)!

3
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Strijd in je denken voor kinderen
Win de strijd in je denken!

Strijd in je denken voor kinde- 
ren geeft een eerlijke kijk op 
wat kinderen als jij elke dag 
tegenkomen – thuis, op school, 
bij het spelen en aan tafel. 
Door veel verhalen en leuke 
vragen die je aan het denken 
zetten, ontdek je voor jezelf 
wat goed en wat fout is. En 
het helpt je om moeilijke 
dingen zoals bezorgdheid, 
boosheid, verwarring en 
angst te overwinnen.

Je kunt er niet omheen dat het leven in deze 
wereld soms ingewikkeld is, maar Strijd in je denken 
voor kinderen wijst je de weg. Dus duik erin en  
ontdek hoe jij de strijd in je denken wint!

INKIJKTEKST

ISBN 9789490489083
Paperback, 176 pag.

JOYCE MEYER is wereldwijd bekend vanwege haar 
praktijkgerichte Bijbelonderwijs en vele internationale 
bestsellers zoals Strijd in je denken, de editie voor vol-
wassenen. De hoge oplage van meer dan drie miljoen 
laat zien dat dit voor veel volwassen een belangrijk  
thema is. Maar ook ki nderen worstelen met verkeerde 
gedachten en moeilijke keuzes. Daarom is er nu Strijd 
in je denken voor kinderen, want ook zij moeten de strijd  
in hun denken winnen!


