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Voor mijn vriendinnen, die me meer leren over leven met God.

Voor jou, lieve vrouw, die ik het gun om Gods liefde en genade  
in je leven te ervaren.
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‘Bidden leidt tot een zuiver hart;  
een zuiver hart leidt tot liefde; liefde 
zet je aan tot daden voor je naasten; 
en deze inzet leidt op zijn beurt tot de 

vrede van het hart. Dus door het gebed 
hebben wij alles: zuiverheid, vreugde, 

liefde, inzet en vrede!’

Moeder Theresa
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‘Juist de plek der moeite kan 
een poort van hoop zijn.’

Gabriel Anthonio
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VOORWOORD

Een boek over tijd met God. Waarom moest dat er komen, vraag je je mis-
schien af. Dat wil ik je graag vertellen. Je weet misschien wel dat het mijn 
missie is om vrouwen dichter bij zichzelf en dichter bij God te brengen. 
Met Villavie, dat staat voor huis van leven en living the full life, bestaande 
uit vijf kamers, inspireer ik vrouwen daarom om regelmatig naar hun le-
venshuis te kijken. Hoe staat het ervoor in de kamers van werk, relaties, 
gezondheid, vrije tijd en delen? Mijn ervaring is dat we vaak maar door-
rennen. Druk met van alles, terwijl we veel ballen in de lucht houden en 
soms naar adem happen. En zelfs als er wel voldoende rust in ons leven 
is, vullen we die rust vaak met dingen die ons niet per se opbouwen en 
lukt het ons nog niet om tijd voor God te nemen.
Wat er gebeurt als je geen tijd voor God neemt? Dan loop je niet alleen 
Hem en zijn oproep aan jou om in zijn aanwezigheid te leven voorbij, 
maar ook jezelf. En een vrouw die zichzelf voorbijrent, komt zichzelf te-
gen. Een van de laatste boodschappen die Jezus voor zijn lijden en ster-
ven voor zijn discipelen had, was: blijf in Mij. Want leven met God is 
dóór Hem leven. Hij heeft zijn adem in je geblazen. Hij is de Alfa en de 
Omega: Degene die aan jouw begin staat en die er aan het einde is. Hij 
moedigt jou aan om vol te houden als het moeilijk is. Hij geeft je vrede 
als je onrustig bent. Hij troost je als je verdrietig bent. Hij viert met je 
mee als je blij bent. God is zo liefdevol, geduldig, prachtig, goed en on-
eindig trouw.
Tijd met God geeft je rust, een luisterend oor, een plek om jezelf tegen te 
komen, om te horen wat Gods plan met jou is, een vrede die je verstand 
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te boven gaat, een plek om je zorgen achter te laten en een manier om te 
groeien in je relatie met Hem. Dat is nodig, want we laten ons vaak le-
ven door de buitenwereld die hard schreeuwt en prikkels op ons afvuurt, 
maar het is in onze binnenwereld waar we God ontmoeten. Voor die bin-
nenwereld moeten we goed leren zorgen.
Met dit boek hoop ik je te doen inzien dat tijd met God niet gebonden is 
aan een aantal minuten per dag, maar zit in alles wat je doet. Het is niet 
statisch. Niet iets waar je je schuldig over hoeft te voelen, als het voor 
je gevoel niet lukt. Tijd met God doorbrengen is in een relatie met Hem 
staan. En die relatie bestaat al sinds je geboorte. Je bent namelijk al in 
relatie met Jezus omdat Hij je gemaakt heeft. Geweven in de schoot van 
je moeder. Bedacht door Hem. Gewild door Hem. Ontvangen door Hem.
Als ik vrouwen vraag naar hun ervaring met tijd met God, geven ze vaak 
aan dat ze het ingewikkeld vinden. Ten eerste om die tijd te vinden en te 
maken en ten tweede omdat ze dan niet zo goed weten hoe ze die tijd in-
vullen. Daarom dit boek. Om je te helpen om een goede invulling te vin-
den van die tijd met God. En het mooie is, het is niet moeilijk. Er is geen 
drempel, geen toegangsprijs, geen hoge lat waaraan je moet voldoen. Al-
leen maar zijn uitnodigende hand die Hij al uitgestrekt heeft naar jou, 
zijn dochter. Ben je er klaar voor om op die uitnodiging in te gaan?
Soms was er twijfel bij het schrijven van dit boek. Is het niet te veel op 
jou, als lezer, zelf gericht? Wij, vrouwen, zijn vaak zo met onszelf bezig, 
en ik ben soms bang daar ook aan bij te dragen. Alles in ons leven zou 
moeten zijn tot eer en glorie van onze Koning!
Ik hoop en bid daarom dat dit boek jou tot zegen mag zijn, maar dat het 
je vooral dicht(er) bij je hemelse Vader mag brengen en Hem groot mag 
maken. En dat het je doet ontdekken: tijd met God is iets om volop van 
te genieten.

Liefs,
Eline
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UITLEG

Elk hoofdstuk in dit boek heeft dezelfde opbouw:

Intro – Het begint met een persoonlijke intro waarin ik iets deel van mijn 
eigen struggles, omdat ik niet wil doen alsof het mij allemaal makkelijk 
afgaat. #notsoperfect, weet je wel. Deze verhalen illustreren wat ik in het 
hoofdstuk bespreek.

Verdieping – Vervolgens vind je een verdieping waarin ik je meer vertel 
over het thema en geef ik praktische tips om het toe te passen in je leven.

Praktische tips – Tips om wat je hebt gelezen in praktijk te brengen.

Aan de slag en gebed – Hier bied ik je een vorm aan die past bij het geleerde 
in dit hoofdstuk, zodat je het in de praktijk kunt brengen en er staat een 
gebed dat je kunt bidden.

Vragen om te stellen aan jezelf en aan God – Als laatste vind je de vragen die 
je aan jezelf en God kunt stellen als je tijd met Hem doorbrengt en plek 
om het antwoord op deze vragen in te vullen. Want schrijven onderdeel 
van je tijd met God maken is echt een aanrader. Ik hoop en bid dat deze 
vragen je dichter bij Hem zullen brengen.
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LEVEN VANUIT JOUW 
RELATIE MET GOD

Maar zou een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind 
dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, Ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn 

handpalmen gegrift, je muren staan Mij steeds voor ogen.
Jesaja 49:15-16

Daar loopt hij, de dreumes van twee turven hoog. Het Italiaanse zonnetje gaat 
bijna onder en verspreidt een geelwarme gloed over het veld waarop hij aan het 
spelen is. Hij banjert op zijn mollige dreumesbeentjes naar de zandtafel en klimt 
erop. Speelt met het zand, maakt er vormpjes van, neemt zo nu en dan een hap. 
Gaat onverstoorbaar verder, ook als er iemand naast hem komt zitten. Zo speelt 
hij door, totdat de zon onder is en hij bijna niet meer herkenbaar is omdat zijn hele 
gezichtje onder het zand zit.
Anderhalf jaar is hij, onze zoon Otte. Ik schrijf de volgende dag in mijn dagboek: 
Wat een heerlijk ventje ben je, hoe je rondloopt en iedereen om je vinger 
windt. Je gaat je eigen gang en kunt spelen tot en met. Bang ben je niet 
en je klimt op hoge speeltoestellen. De mensen naast ons zeggen dat ze 
nog nooit zo’n durfal van jouw leeftijd hebben gezien. Maar onverant-
woord ben je niet. Ik durf je zelf te laten gaan omdat je sterk bent en niet 
zomaar ergens af springt. Je bent zo stoer! Maar het heeft ook een andere 
kant: je lijkt mama soms amper nodig te hebben. Je loopt de hele dag 
rond, lacht vriendelijk naar anderen, wuift eens met je handje. Als we 
gaan eten kom je aanlopen , maar je voeren mag ik niet meer. ‘Zellef!’ roep 

1
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je. Wel kom je tijdens het spelen regelmatig even een knuffel halen, dan 
kom je lachend aanlopen en leun je tegen mijn been en duw je je hoofd 
tegen me aan. En als je gevallen bent, hoor ik gelukkig ook een ‘mamaaa!’. 
In de nachten, als je wakker wordt, heb je vaak ook mijn troostende ar-
men nog nodig. Ik zorg zo graag voor je. Niet te snel groot worden, hoor!

* * *

Toen ik nadacht over tijd met God en hoe dat eruitziet, moest ik den-
ken aan onze eerste buitenlandse vakantie als gezin van vier. Aan onze 
zelfstandige zoon Otte die zijn eigen gang ging. Aan mijn rol als moeder 
die van een afstandje toekijkt en blij is als hij mijn troostende armen 
ondanks zijn zelfstandigheid nog nodig blijkt te hebben. Aan hoe ik naar 
hem kijk als hij plezier heeft. Zo zie ik onze relatie met God ook voor me. 
Vanuit liefde en een altijd vanzelfsprekende aanwezigheid.
Dat is heel anders dan de meeste vrouwen hun tijd met God zien. In aan-
loop naar dit boek polste ik op social media hoe anderen hun tijd met 
God zien en door de antwoorden ontdekte ik: vrouwen hebben in hun 
hoofd een beeld van hoe tijd met God eruit moet zien. Namelijk: op een 
vaste tijd of plek, liefst vroeg in de ochtend, minstens een bepaald aantal 
minuten per dag, met een bijbel erbij. Deze vorm van tijd met God wordt 
vaak ‘stille tijd’ genoemd en brengt veelal veel schuldgevoel met zich 
mee, omdat het vaak niet lukt op die gepaste tijden en plaatsen die we 
onszelf opleggen… Zo schreef een vrouw: Ik vind het een ingewikkeld iets. 
Het gaat snel gepaard met schuldgevoel en schaamte van het geen of te weinig tijd 
hebben met God. Maar ook dat helpt niet, want het gaat als een juk voelen waar 
je aan moet voldoen. Ik worstel ook altijd met een balans tussen ‘niet uit eigen 
kracht’ maar een bepaalde discipline is wel goed/nodig.

De Heilige Geest in ons
De Here God geeft ons de Heilige Geest, die het mogelijk maakt onze re-
latie met God te onderhouden. De Geest van God is de verbinder tussen 
onze verlangens en Gods wil. Hij is Degene die helpt bij het vinden van 
je pad en de stappen die je moet zetten. Degene die Gods fluistering in 
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jouw hart aan je doorgeeft: ‘Mijn geliefde dochter, kom naar Mij.’ Je kunt 
de Geest zien als de volumeknop die de stem van God harder zet, zodat 
die echt tot je doordringt: ‘In jou vind ik vreugde en Ik ben bij jou. (Zie 
Marcus 1:11.)
Ook als je niet stil op een stoel zit, maar juist lekker bezig bent en doet 
waar je blij van wordt. Zo heeft Hij jou namelijk gemaakt. Met talen-
ten en om in verbinding te staan met anderen. En terwijl jij je leven aan 
het leven bent, is Hij bij je en verlangt Hij ernaar dat je Hem tijdens die 
momenten telkens even opzoekt. Door Hem bij iets te betrekken wat je 
moeilijk vindt. Door een gebed in de auto terwijl je naar je volgende af-
spraak rijdt. Door even omhoog te kijken en je dank te uiten. Door je 
gedachten naar Hem uit te laten gaan tijdens een wandeling. Door af en 
toe even tegen zijn been te leunen en je hoofd tegen Hem aan te leggen. 
Hij is als die moeder die voor haar tent een boek leest, terwijl haar kind 
aan het spelen is. Ze leest nauwelijks, want elke keer dwaalt haar blik vol 
verwondering naar haar prachtige kind dat zo heerlijk speelt. Ze geniet 
meer van dat uitzicht dan van haar boek. Zo is God. Een gunnende God 
die geniet van jou en vreugde in je vindt!
Wij mensen rennen vaak rond als mieren. Zijn druk met zandkastelen 
bouwen, muren stutten, zelfbedachte vormen bouwen en vooral veel aan 
het werk. En dan bedoel ik niet: betaald werk, maar: presteren. ‘Zellef 
doen’, is niet alleen het motto van anderhalfjarigen, maar ook dat van ons 
geworden. Het is ook het adagium van de maatschappij waarin we leven, 
waardoor we zijn gaan denken dat succes betekent dat je het druk moet 
hebben en dat het je materieel gezien voor de wind gaat.
Jezus heeft echter een heel ander idee van succes. Hij zegt: ‘Stop nou 
eens met al dat zwoegen, leg die bezem neer en kom aan mijn voeten 
zitten.’ En als je weet dat aan zijn voeten zitten niet gebonden is aan tijd, 
plaats en oordeel, dan ziet dat er heel anders uit dan jij wellicht denkt. 
Het houdt in: in voortdurende verbinding met Hem leven.
Jezus heeft uitgelegd wat het betekent om in Hem te blijven: het is zijn 
als een rank aan de wijnstok. Dit vertelt Hij aan de discipelen na het laat-
ste avondmaal en voordat Hij naar Getsemane gaat, waar Hij gevangen 
zal worden genomen. Dat is kort voor zijn sterven. Een preek dus om 
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serieus te nemen. Want als dít is wat Jezus, zo op het laatste moment van 
zijn leven, wil dat ze nog in hun oren knopen, dan moet het wel belang-
rijk zijn. Een belangrijke zin uit die preek is: ‘Jullie zijn al rein door alles wat 
Ik tegen jullie gezegd heb.’ (Johannes 15:3) Jezus bedoelt daarmee dat hij hun 
duidelijk heeft gemaakt wat redenen zijn om gesnoeid te worden en dat 
dit bij hen al gebeurd is. Dat blijkt uit wat ze doen.
De enige manier om vrucht te dragen is door heel dicht bij Hem te leven. 
Door Hem te zoeken en vooral door Hem te erkennen als enige en ech-
te Zaligmaker en Hem telkens weer op te zoeken, ook als je Hem bent 
kwijtgeraakt.

Beelden in ons hoofd
In de praktijk blijkt het knap lastig om verbonden te blijven met je Ma-
ker. Toen ik op Instagram vroeg wat mijn volgers moeilijk vinden aan 
tijd met God, kwam er veel respons. Een paar reacties:

‘Vooral moeilijk om eraan te beginnen omdat andere dingen 
vaak interessanter of leuker zijn.’ – Gertrude

‘Blijvend tijd ervoor vrijmaken.’ – Iris

‘Het echt doen en er tijd voor nemen. Ik weet dat het uiteindelijk 
altijd fijn en goed is.’ – Esther

‘Ik loop er vaak voor weg.’ – Janine

‘Dat ik per se iets wil ervaren of voelen of doen. Terwijl God 
naar mij toe komt en ik niet hoef op te klimmen.’ – Annemieke

‘Dat het voelt alsof ik elke dag moet bijbellezen terwijl ik mezelf 
door te zingen ZO dicht bij Hem voel!’ – Hadassa

‘De rust en bereidheid vinden, mijn hart openstellen voor zijn 
Vaderhart en luisteren naar zijn stem.’ – Maaike
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‘Discipline.’ – Wilma

‘Het leven is zo vluchtig geworden dat het moeilijk is om me te 
concentreren.’ – Talitha

‘Het prioriteren en een manier kiezen die fijn is en werkt. Dat 
verschilt soms per moment en periode voor mij.’ – Caroliene

‘Het lukt niet om mijn gedachten tot rust te brengen.’ – Jessica

‘Gebrek aan focus en vervolgens schuldgevoel en twijfel die me 
in de weg staan.’ – Anne

‘Ik heb het beeld dat bidden en bijbellezen dé manier is, dus 
voel me schuldig als ik niet bijbellees maar een podcast met 
inhoud en muziek luister ik dagelijks. Ik heb dan het gevoel dat 
dat niet goed genoeg is.’ – Fenneke

‘Zo veel factoren die afleiden in een groot gezin.’ – Aletta

‘Hoe vroeg ik de wekker ook zet, de kids zijn altijd wakker.’  
– Clarinda

‘Ik ben nog niet zo lang christelijk en vraag me af of ik het wel 
goed doe.’ – Marije

Als het gaat over tijd met God hebben we in ons hoofd veel beelden van 
hoe dit eruit moet zien. Vaak komen die ideeën voort uit onze opvoeding. 
Als ik naar mijn eigen jeugd kijk, werd ik gestimuleerd om elke avond 
een stukje uit een dagboekje te lezen, maar dat deed ik vrijwel nooit. Met 
als gevolg dat schuldgevoel al snel om de hoek kwam kijken en ik tijd 
met God daarmee ging associëren. Op een tienerkamp moesten ik en de 
anderen elke ochtend een halfuur op onze kamer bijbellezen. Dit lukte 
natuurlijk niemand.
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Tijd met God moest altijd stille tijd zijn en als dit het beeld is dat je van 
jongs af aan hebt meegekregen, is dit moeilijk te veranderen. Maar laat 
dit boek dan de aanzet zijn. En begin af te rekenen met je schuldgevoel. 
God is niet uit op jouw schuldgevoel of het idee dat je faalt. Hij wil jou 
helpen groeien in verlangen naar Hem.
Denk eens aan het verhaal van de verloren zoon. De vader geeft de jong-
ste zoon de ruimte om zijn eigen leven te leiden en te ontdekken hoe dat 
eruitziet, maar staat hem ook met open armen weer op te wachten als hij 
terugkomt. Elke dag mag jij terugkomen. God wil als een vader in jouw 
leven zijn. Het mooie is dat Hij bij alles van je leven betrokken is. HEER, 
U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn 
gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U 
vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of U, HEER, kent het ten volle. U omsluit 
mij, van achter en van voren, U legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals U mij kent, 
het gaat mijn begrip te boven. (Psalm 139:1-6)

Je verlangen voeden
Het enige wat je hoeft te doen om aan Hem verbonden te blijven is Hem 
elke keer weer op te zoeken, gewoon in het dagelijkse, normale leven. 
Door jouw leven aan Hem op te dragen en niet te vervallen in de eisen en 
voorwaarden van deze wereld. Er is er maar Eén die jou, zonder oordeel, 
vraagt om Hem te volgen, en dat is Jezus. Alle andere leiders en goden 
van deze wereld vragen altijd iets terug van hun volgelingen. Ze stellen 
regels, doen beloftes, roepen op tot heftige daden. Dat is niet wie Jezus 

Tijd met God is niet

Altijd stilzitten
Op een vaste tijd

Statisch
Een bepaald aantal minuten

Tijd met God is wel

Op jouw manier
De hele dag door

Op een manier die past bij  
je karakter

Vanuit een verlangen
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is. Hij is een God die liefde is en die wil dat jij uit eigen vrije wil in zijn 
nabijheid leeft.
Wij, mensen, zijn verbonden met God omdat we naar zijn evenbeeld zijn 
gemaakt. Dat betekent dat in ieder van ons iets van Hem ligt. Iets van 
zijn karaktereigenschappen, liefde en goddelijkheid. Dat staat ook in 
Psalm 8. Tegelijkertijd zijn we klein en kwetsbaar. Broos, zoals in Psalm 
103 staat. We denken dat we heel wat zijn, pompen onszelf op, denken 
dat we succes aan onszelf te danken hebben, maar steeds als iemand ziek 
wordt of wegvalt, realiseren we: we hebben niets in eigen handen.
Realiseer je dat je leven er zonder Hem nooit was geweest. Om vervol-
gens echt tot je door te laten dringen dat niets in deze wereld jou het ge-
voel kan geven dat Hij je geeft: echte vrijheid en ware liefde. Dat gaat zo 
ver dat je inziet dat het uiteindelijk niet meer om jou draait maar alleen 
nog om God, zoals Tim Keller schrijft in Bevrijd van jezelf.
Tijd met God doorbrengen betekent dat je je leven leeft zoals Hij dat van 
je vraagt: in volle afhankelijkheid, doordrongen van zijn liefde en zonder 
oordeel. (Zie Romeinen 8:1.) Tijd met God doorbrengen is de wijnrank 
zijn en telkens terugkeren naar de Wijnstok om vrucht te dragen. Om je 
te laten vullen door zijn genade, zijn Heilige Geest het werk te laten doen 
en je steeds opnieuw te realiseren dat jij niet hoeft te presteren of hard te 
werken maar dat Hij het voor je doet.
Tijd met God is niet alleen een kwestie van discipline maar eerst en voor-
al een zaak van verlangen. In Namaakgoden beschrijft Tim Keller hoe we 
in onze huidige wereld allerlei namaakgoden dienen zoals seks, geld en 
macht. Om erachter te komen of we God werkelijk dienen, stelt hij de 
volgende vraag: waar ben je in je gedachten, als je niets aan het doen 

bent, het meest mee bezig? Je kunt het ook zo 
bekijken: Wat neemt in jouw levenshuis 

de meeste plek in? In welke kamer ben 
je het vaakst? En kun je de weg naar je 
binnenkamer nog vinden?
Vind je dit lastig (en dat is niet raar!), 
dan kun je werken aan je hartsverlan-

gen. Hoe je dat doet? Het helpt om je te 
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laten inspireren door het verlangen 
van anderen. Luister preken op pod-
castapps of YouTube. Luister naar 
mooie aanbiddingsmuziek in de 
auto. Zoek mensen in je omgeving 
die God in alles betrekken en die bij-
na jaloersmakend gericht zijn op het 
Koninkrijk van God. Maar onder-
zoek jezelf daarbij: ervaar jijzelf ook 
die innerlijke vrede als zulke men-
sen lijken te hebben? Voel jij dat je 
het leven in overvloed leeft? Of blijft 
het oppervlakkig en verandert er 
niets? Voel je je geïnspireerd en leef 
je vervolgens op oude voet verder? 
Wat is er dan voor nodig om zelf ook een jaloersmakend gelovig iemand 
te worden die het volle leven leeft? Anders gezegd: wat heb jij nodig om 
vrucht te gaan dragen?
Ook in de Bijbel vind je inspiratie over leven met God, zoals in Psalm 
84. Wat hou ik van uw huis, HEER van de hemelse legers!, luidt een regel uit 
de versie van Psalmen voor Nu. Beter één dag in uw voorhoven dan duizend 
dagen daarbuiten, liever op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der 
goddelozen. (Psalm 84:11) Voel jij dit verlangen al dicht bij Jezus te zijn? 
Om in zijn huis te wonen?
En hoe verhoudt jouw levenshuis zich dan tot Gods huis? Je kunt niet 
de hele dag aan zijn voeten liggen, er moet ook gewerkt worden. In een 
mooie blog op zijlacht.nl heeft blogger Elise een rekensommetje ge-
maakt: Eén dag tegenover duizend dagen is hetzelfde als minder dan twee mi-
nuten tegenover een hele dag. Dat zou betekenen dat twee minuutjes aan God 
besteden belangrijker is dan alles wat je de rest van de dag doet. Het gaat God 
niet om aantallen. Het gaat Hem erom hoe waardevol jij de tijd met God 
vindt, hoezeer je hart ernaar uitziet.

Vruchten van de Geest

liefde
vreugde

vrede
geduld

vriendelijkheid
goedheid

geloof
zachtmoedigheid

zelfbeheersing
(Galaten 5:22-23)
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Wij worden niet meer veroordeeld
In Romeinen 8:1, waarin staat dat wie in Christus Jezus zijn niet meer 
veroordeeld worden, vind je een belangrijke aanwijzing voor het leven 
met God. Paulus maakt in dit bijbelgedeelte duidelijk dat het écht niet 
meer de bedoeling is dat we oordeel voelen. Geen oordeel van onszelf 
en niet van God. Want Hij wist, door de zondeval, dat het ons nooit ging 
lukken om ons aan de wet, de Tien Geboden, te houden. We zouden fa-
len. En, wees eerlijk: falen doe je elke dag. In grote en kleine dingen. Per-
fect leven is onmogelijk. We zijn imperfect en we leven in een gebroken, 
beschadigde wereld. Dat is vandaag de dag zo duidelijk te merken. God 
wist met wie Hij te maken had toen Hij de mens schiep en hem een eigen 
keus gaf. Helaas. Want het had zo anders, zo paradijselijk, kunnen zijn. 
Maar de mens koos zijn eigen geluk, zijn eigen troon. Wilde laten zien 
dat hij God niet nodig heeft.
En toen was daar Jezus, in wie God het mogelijk maakt om weer met 
Hem in relatie te staan. Wiens nabijheid je duidelijk maakt dat we er in 
deze gebroken wereld nooit alleen voor staan. Hij bevrijdde ons van de 
dood en van de schuld. Door Hem mogen wij LEVEN! Maar al te vaak 
doen we dat niet en leven we alsof we iets van dood in ons hebben – we 
leven met onze gebroken dromen, onvervulde verlangens en verteren-
de schuldgevoelens en die zorgen ervoor dat we niet voluit leven. Dat is 
niet de bedoeling. Niet Gods bedoeling. Hij wil dat we vrijuit leven en 
ons geen slavenjuk meer laten opleggen. Dat wil zeggen dat we ons niet 
meer laten leiden door schuld en schaamte. Nee, Hij wil dat we ons laten 
leiden door vreugde en vrijheid! Dat is het leven dat Hij bedoeld heeft! 
En het is aan jou om daar elke dag mee bezig te zijn. Om elke dag gehoor 
te geven aan zijn liefde. Daarom is je hele leven een ode aan zijn daden, 
aan zijn liefde. Het gaat het niet om aantallen, om afgepaste tijden, om 
hoeveelheden. God staat niet met een weegschaal en een meetlat klaar 
om jou de maat te nemen. Hij wil dat jij zijn grote geschenk van genade 
elke dag een klein beetje meer uitpakt en eruit gaat leven. God keurt jou 
niet af op je daden, op hoelang je hebt stilgezeten en tijd met Hem hebt 
doorgebracht: God ziet je hart aan. Het gaat Hem om dat waar jouw ver-
langen naar uitgaat.

BWtijdmetGod(15x22).indd   20BWtijdmetGod(15x22).indd   20 06-10-2022   13:5806-10-2022   13:58


