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Om te beginnen …
God verlangt naar een relatie met jou, een relatie van vriend-
schap, intimiteit en genieten van elkaar. Echte, diepe vriend-
schap met God bouw je op door iedere dag met Hem op te 
trekken. God is de hele dag door aan jouw zijde, dus je kunt op 
elk moment met Hem praten als je dat nodig hebt!

Daarnaast is het belangrijk om echt tijd apart te zetten om 
bij Hem te zijn, het liefst elke dag. Zoals geliefden regelmatig 
tijd vrijmaken om elkaar weer eens diep in de ogen te kijken 
en hun hart met elkaar te delen, zo is dat ook nodig in je relatie 
met God. Op die momenten ontvang je ook zijn liefde, rust, 
bescherming en kracht.

Ik vind het prettig om mijn dag met God te beginnen en 
daarom houd ik ’s ochtends vroeg stille tijd. In de eerste jaren 
na mijn bekering trok ik me daarvoor terug in een kast onder 
de trap. Er stond een kruk om op te zitten en op de onderste 
plank lagen Bijbels in verschillende vertalingen en een Bijbels 
dagboek. Inmiddels hoef ik niet meer in de kast te zitten, maar 
het is na al die jaren nog steeds mijn gewoonte om ’s morgens 
een Bijbels dagboek te lezen. Het inspireert en bemoedigt me 
altijd weer opnieuw!

Jezus volgen doe je met hoofd, hart en handen. Daarom 
beginnen we elke dag met een Bijbelvers. Daarna volgt een 
overdenking, die de waarheid van Gods Woord in je hart laat 
landen. En we sluiten af met een vraag die je helpt om het in 
de praktijk te brengen.

Ik hoop dat het lezen van dit dagboek je inspireert en elke 
dag hoop en kracht geeft!

   – Jan Pool,
      Haarlem, september 2018



De houding  
van het hart

Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die 
ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of 
door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden 
werden bij hem gebracht, en hij genas hen. En grote groepen 
mensen volgden hem, uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem 
en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan.
 – —Matteüs 4:24-25

In Matteüs 4:23-25 zien we hoe Jezus betrokken is bij een opwekking. 
Duizenden mensen komen om Hem te horen spreken en om genezing 
te ontvangen. Dan doet Jezus iets verbazingwekkends. Hij verlaat de 
mensenmassa, met al hun noden. Hij klimt een stukje de berg op en 
neemt zijn twaalf leerlingen mee naar boven, weg uit de drukte. Nu 
kan Hij hun ongestoord lesgeven. Hij vindt het nodig om hen klaar te 
stomen voor hun bediening. Vanwege de locatie wordt het onderwijs 
dat Jezus hier geeft ook wel de ‘Bergrede’ genoemd. 

Welke belangrijke dingen vertelt Jezus aan hen? Leert Hij hun hoe 
ze zielen moeten winnen, hoe ze voor de zieken moeten bidden, hoe 
ze een preek moeten voorbereiden of hoe ze een gemeente moeten 
leiden? Je zou toch denken dat die onderwerpen nuttige lesstof zijn. 
Maar vreemd genoeg heeft Jezus het daar helemaal niet over. 

Jezus spreekt met zijn leerlingen over het belangrijkste in het leven 
van iedere christen: de houding van het hart. De beroemde Bergrede 
gaat vrijwel volledig over het hart.

Hoe zou je de houding van jouw hart op dit moment  
typeren? Hoe hongerig ben je naar Jezus’ lesstof?

1
JANUARIEen hoopvolle  

toekomst
Mijn zoon, luister, neem mijn woorden aan, ze vermeerderen 
de jaren van je leven. Ik heb je de weg van wijsheid gewe-
zen, op rechte paden heb ik je gevoerd. Je zult onbelemmerd 
voortgaan.
 – Spreuken 4:10

God wil ons een hoopvolle toekomst geven. Ook in dit nieuwe jaar 
wil Hij dat het in alle opzichten goed met ons gaat. Maar dat verlan-
gen van God wordt niet altijd vervuld. Waarom niet? Dat heeft onder 
andere te maken met de keuzes die wij maken. Elke beslissing die we 
nemen, elke weg die we inslaan, leidt tot een bepaalde bestemming. 
Niet goede voornemens of mooie intenties bepalen waar ik uitkom, 
maar de keuzes die ik dagelijks maak. Daarom zijn onze beslissingen 
zo belangrijk. Verkeerde beslissingen staan Gods verlangen voor jou 
in de weg.

De Bijbel vertelt ons welke keuzes we moeten maken om goed 
uit te komen. Wij mogen kiezen: of we luisteren naar God en onder-
werpen ons aan zijn wil, of we luisteren niet en gaan onze eigen weg. 
Als we elke dag beslissen om Gods weg te gaan, dan maken we de 
hoopvolle toekomst mogelijk die God voor ons heeft.

 
 
 

Zijn er gebieden in je leven waarin je Gods wil niet doet? 
Hoe komt dit? Ben je bereid om hierin te veranderen?

1
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JANUARI Oorzaak  
en gevolg

Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht 
en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof 
Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en ge
grondvest blijft in de liefde. 
 – Efeziërs 3:16-17

Je kunt geen christelijk leven leiden door het volgen van een aan-
tal regeltjes. Probeer het dan ook niet! Jezus Christus is voor jou aan 
het kruis gestorven. Hij heeft daarmee de duivel verslagen en jouw 
zonden vergeven. Hij heeft je een nieuw hart en een nieuw leven 
gegeven! 

Dezelfde kracht waarmee Hij uit de dood is opgestaan, geeft Hij 
aan jou. Hij geeft je de Heilige Geest. Jij hoeft alleen maar te geloven 
dat dit waar is en Gods Geest de ruimte te geven om zijn leven in jou 
te leven. 

Wanneer je beseft dat het je op eigen houtje nooit zal lukken om 
net als Jezus te worden, gebeurt er iets wonderlijks. Als je bereid bent 
je afhankelijkheid toe te geven, geef je Gods Geest de ruimte om jou 
te veranderen. Je gaat dan bijna automatisch goede werken doen, je 
vindt het fijn om te bidden en in de Bijbel te lezen. Het is een kwestie 
van oorzaak en gevolg. 

Hoe zou jij meer in afhankelijkheid  
van de Heilige Geest kunnen leven?
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APRIL Onbegrensd vertrouwen
Vader, Ik dank U dat U Mij hebt verhoord. U verhoort Mij 
altijd, dat weet Ik.
 – Johannes 11:41b-42a

Op een dag wordt Lazarus erg ziek en Maria en Marta vragen Jezus 
om hulp. Hoewel de situatie ernstig is, reageert Hij niet meteen. Pas 
na twee dagen gaat Hij op weg naar Betanië. De reis zelf duurt ook 
nog twee dagen. Als Jezus in het dorp arriveert, is hun broer Lazarus 
al gestorven. Het huis van liefde en zonneschijn, waar Jezus zo graag 
verbleef, is een huis van verdriet en rouw geworden. Maria en Marta 
zitten verslagen voor zich uit te staren. 

Dan vraagt Jezus waar ze Lazarus hebben begraven. Ze brengen 
Hem bij het graf. Jezus vraagt of ze de steen die voor de ingang van 
het graf ligt, weg willen halen. Vervolgens kijkt Hij omhoog en zegt: 
‘Vader, Ik dank U dat U Mij hebt verhoord. U verhoort Mij altijd, dat 
weet Ik.’ Uit die woorden spreekt zo veel vertrouwen! Jezus weet dat 
Hij altijd op zijn Vader kan rekenen. Hij maakt zich nooit zorgen en is 
nooit bang dat God het wonder niet zal doen. Hij leeft in het voortdu-
rende vertrouwen dat voor God alle dingen mogelijk zijn. 

Water kan in wijn veranderen. Met vijf broden kun je duizenden 
mensen te eten geven. Stormen kunnen tot zwijgen gebracht worden. 
Blinden kunnen genezen worden, verlamden kunnen lopen. En ie-
mand die al vier dagen in een graf ligt, kan opstaan uit de dood. Jezus 
is als een kind met een onbegrensd vertrouwen in zijn vader. 

Hoe onbegrensd is jouw vertrouwen? Merk je dat je 
 daarin groeit? Waar komen de grenzen vandaan?



6AUGUSTUSEeuwigdurende liefde 
De Heer is van verre voor mij verschenen. Hij zei: ‘Mijn liefde 
voor u duurt eeuwig, Ik blijf u altijd gunstig gezind.’ 
 – Jeremia 31:3

Liz was een meisje dat leed aan een zeldzame, levensbedreigende 
ziekte. Haar enige kans op genezing was een bloedtransfusie van haar 
vijfjarige broertje, die dezelfde ziekte had overleefd en zo afweerstof-
fen had aangemaakt. De dokter legde de situatie uit aan haar jongere 
broertje en vroeg de jongen of hij zijn bloed aan zijn zus wilde geven. 
Hij aarzelde maar even voordat hij heel diep inademde en zei: ‘Ja, dat 
wil ik, als ze daardoor beter wordt.’ 

Tijdens de transfusie lag hij in een bed naast zijn zus en iedereen 
glimlachte toen ze zagen dat zij weer wat kleur op haar wangen kreeg. 
Toen trok de kleur weg uit het gezicht van het jongetje en verflauwde 
zijn glimlach. Hij keek naar de dokter en vroeg met trillende stem: 
‘Ga ik nu gelijk dood?’ De jongen dacht dat hij zijn zus al zijn bloed 
moest geven om haar te redden. Dit jongetje hield zo veel van zijn zus 
dat hij bereid was in haar plaats te sterven, als haar plaatsvervanger.

De wonderbaarlijke boodschap van de Bijbel is dat God naar deze 
aarde is gekomen in Jezus Christus, en in jouw plaats is gestorven. 
Gods liefde strekt zich uit ver voorbij de grenzen van geboorte en 
dood! We worden niet pas Gods geliefde bij onze geboorte en we 
houden ook niet op Gods geliefde te zijn bij onze dood. 

Wat ervaar jij al van zijn eeuwigdurende liefde?  

In welke situaties zou je er meer van willen ervaren?



17NOVEMBER Vrij om te kiezen
Vroeger waren jullie onvrijwillige slaven van het kwaad. Maar 
prijs God: nú willen jullie graag en vrijwillig gehoorzaam zijn 
aan de dingen die we jullie hebben geleerd over Christus. Jul
lie zijn bevrijd van de slavernij van het kwaad. Jullie zijn in 
dienst gekomen van een nieuwe meester: de wil van God.
 – Romeinen 6:17-18 BB

Een christen is vrijwillig slaaf. Jezus heeft jou losgekocht uit de slaver-
nij van de zonde en nu mág je zijn slaaf zijn, maar Hij dwingt je niet. 

Als je slaaf bent van deze nieuwe Meester, hoef je niet bang te zijn 
dat Hij misbruik van jou zal maken. Hij gaf nota bene zijn leven voor 
jou. Hij is volkomen te vertrouwen, Hij houdt van jou. Hij is geen 
slavendrijver! Hij zal jou nooit beschadigen of bevelen. Hij is zo’n 
enorm liefdevolle Meester. Hij gunt jou het beste, Hij wil dat jij op je 
bestemming komt. Hij wil jou zegenen, Hij wil dat het goed met je 
gaat. Jezus is een Meester die buitensporige genade geeft! 

Bovendien beschermt Hij je tegen de energieverslindende, leeg-
zuigende zonde. Hij wil niet dat je het spoor bijster raakt in het leven. 
Hij wil je bij de valkuilen en listen van de vernietiger vandaan hou-
den. Hij geeft je kracht om de zondemacht blijvend te overwinnen. 

Hoe ervaar jij bescherming van je Meester?



REISGIDS
bij het drieluik Intimiteit-Identiteit-Autoriteit

Ga op weg naar je bestemming!

Jij bent gemaakt voor een doel, een 
speciale bestemming. Je Schepper 
nodigt je uit voor een ontdekkingsreis 
die bestaat uit drie etappes: vriend-
schap met de Vader (intimiteit), weten 
wie je bent in Christus (identiteit) en 
leven door de kracht van de heilige 
Geest (autoriteit).
 Inspirerende reisliteratuur en een 
persoonlijke reisgids komen daarbij 
goed van pas. In het drieluik Intimiteit- 
Identiteit-Autoriteit vind je een boeiende 
beschrijving van de route en deze Reis- 
gids bij het drieluik wijst je de weg. 
Maak er met je huiskring of gemeen- 
te een groepsreis van en ga op weg 
naar je bestemming! 

INKIJKTEKST

ISBN 9789490489434 
Powerpocket, 104 pag.

ISBN 9789490489229 - Intimiteit
ISBN 9789490489236 - Identiteit
ISBN 9789490489243 - Autoriteit

Drieluik van Jan Pool!

JAN POOL is spreker, mentor, schrijver en leider van Heartlink, 
een netwerk van leiders met het motto ‘verbonden met Gods 
hart vinden mensen elkaar’. Na 21 jaar senior voorganger van 
Shelter Haarlem te zijn geweest, richt Jan zich nu fulltime op 
zijn landelijke bediening om mensen te inspireren God te zoeken 
en heel dicht bij Hem te blijven. Jan en zijn vrouw Marijke zijn 
de trotse (groot)ouders van vier kinderen en vier kleinkinderen 
en wonen in de regio Haarlem.

Pakketvoordeel

Het drieluik van Jan Pool met gratis Reisgids!
ISBN 9789490489403

    heartlink
inspiratie en relatie

Jan Pool wil mensen raken en uitdagen om Gods hart te zoeken en 
achter Jezus aan te gaan. Dat doet hij als spreker, mentor, schrijver 
en leider van Heartlink, een netwerk van leiders met het motto  
‘verbonden met Gods hart vinden mensen elkaar’ door middel van:

 • spreekbeurten in gemeenten en conferenties
 • trainingen 
 • individuele coaching van leiders
 • teambuilding
 • boeken, mp3’s en blogs
 

Volg Jan via Twitter @janheartsync
Bezoek www.hrtlink.nl voor blogs en preken van Jan.
Bestel zijn boeken op www.hrtlink.nl of www.arrowz.org

 Heartlink
 Eksterlaan 1
 2026 XA Haarlem
 Tel. 023-5390204
 info@hrtlink.nl
 www.hrtlink.nl

Zorg ervoor dat ook vandaag 
je hart weer synchroon loopt 

met het hart van God.
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