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Introductie 

Dit boekje Kan ik meer bereiken in het leven? 
is een uitnodiging om op reis te gaan en na te 
denken over hoe je meer kan bereiken in het 
leven uitgaande van de kracht van wie je bent. 
Heb jij je ooit afgevraagd: Wie ben ik? 
Waarvoor ben ik geschapen? 

Het leven is een reis die vele fasen kent. Wij zijn 
allemaal gestart als een baby, de dochter of de 
zoon van, en zijn doorgegroeid naar een tiener, 
student, vader, moeder, echtgenoot, vrouw, 
werkloze, werknemer, of een senior. Er zijn 
verschillende fasen, diverse veranderingen, en 
zo veel dingen die iemand kan of zal bereiken in 
zijn of haar leven. Maar, in al deze fasen 
verandert de essentie van het zijn, wie je bent, 
niet. Je bent een persoon die geliefd is. Een 
persoon die geschapen is, met een goddelijk 
doel, in het evenbeeld van God. 

Omarm jouw uniekheid en je doel in Jezus en 
bereik veel meer dan jij je had kunnen 
voorstellen.    
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Het hart beschermen 

Ik hou van dit Bijbelvers: "Bescherm je hart 
boven alles, want uit je hart komt alles voort wat 
je doet." (Spreuken 4:23, HTB) Voor vele jaren 
heb ik alleen een verband gelegd tussen dit vers 
met aan wie ik mijn hart toevertrouw. Maar ik 
ontdekte dat wat er staat veel dieper gaat: "Dan 
zal de vrede van God, die wij met geen 
mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en 
jullie gedachten beschermen in Jezus Christus." 
(Filippenzen 4:7) 

Het is de vrede van God die onze harten behoedt. 
Dat betekent dat we beschermers moeten zijn. 
Als beschermers kunnen we identificeren wat 
onze vrede steelt, en werken we eraan om onze 
vrede, dus ons leven, te behouden of te hervatten. 

Is er een wens dat je nog niet hebt kunnen 
waarmaken?  Werk je aan een doel dat geen 
onderdeel is van jouw bestemming in het leven? 

Koning David verlangde ernaar om een huis 
voor de Heer te bouwen, maar God vertelde Hem 
dat híj het niet voor Hem zou bouwen.  Eén van 
zijn zonen zou de tempel bouwen.   
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Voordat Koning David stierf, had hij alles voor 
de bouw voorbereid en hij gaf de instructies aan 
zijn zoon.  David had een verlangen welke niet 
zijn taak was om te vervullen.  Dat onvervuld 
verlangen maakte hem niet bitter of depressief. 
Zijn hart bleef in vrede en hij deed datgene wat 
hij kon en mocht doen. Toen zijn verlangen om 
de ark van God naar Jeruzalem te brengen (ook 
wel de stad van David genoemd) vervuld was, 
vierde David dit en genoot hij met volle teugen.  

Daartegenover staat dat we dit soort nederigheid 
jegens de Heer niet terugvinden in Koning Saul.  
Toen God Saul afwees als Koning, werd Saul 
vervuld van woede en vastbesloten om David te 
doden.  Hij probeerde zelfs zijn eigen zoon te 
doden!   

Als je merkt dat je goddelijke doel niet in 
overeenstemming is met je eigen verlangens en 
plannen, bescherm je hart en raak niet verbitterd. 
Accepteer dat de Heer weet wat het beste voor 
jou is en verheug je over datgene waarvoor Hij 
je heeft toegerust om te doen.   
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Gebed 

Here, welke zijn de doelstellingen en mogelijke 
wensen die ik heb die niet in overeenstemming 
zijn met Uw wil voor mijn leven?  Here, wat zijn 
de redenen dat het lijkt alsof alle deuren gesloten 
zijn?  Ik nodig U uit om bij me te zijn en de ogen 
van mijn hart voor me te openen, opdat ik kan 
zien wat niet van U is.   

Lieve Heer, Schepper van hemel en aarde, zuiver 
mijn hart van alles wat mijn vrede steelt.  Leer 
me om mijn hart te beschermen en om te 
identificeren wat mijn vrede steelt.  Geef me de 
kracht en de overtuiging om deze onrustzaaiers, 
indien mogelijk, te verwijderen of de nodige 
actie(s) te ondernemen. Ik bid voor Uw vrede die 
het verstand te boven gaat.  

Geef me de rust, en de wijsheid om Uw wil voor 
mijn leven te aanvaarden en de kracht om de 
goede strijd van geloof te voeren om Uw wil 
voor mijn leven te bereiken.  Heer, ik wil in Uw 
prefect vrede wandelen. In Jezus’ naam bid ik 
Vader. Amen.  
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Schriftgedeeltes 

Spreuken 4:23;  Filippenzen 4:7; 
1 Samuel 20:30-33;   
2 Samuël 7:13-16;  6:12-15 
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