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INLeIdING

Wat is het geweldig dat wij door Jezus Christus een persoonlijke 
en vertrouwelijke relatie met God kunnen hebben! God heeft 
het beste wat het leven te bieden heeft voor een ieder van ons  
weggelegd, want Hij maakt geen onderscheid tussen mensen  
(zie Handelingen 10:34) en Zijn beloften gelden voor iedereen  
(zie Handelingen 20:34). Ja, het beste wat God te bieden heeft is  
ook voor jou, maar er is volharding nodig om het op ieder gebied  
van je leven te realiseren.  
 Ik geloof dat God een geweldig doel met je heeft en ik  
spoor je aan niet met minder genoegen te nemen. Hij wil je 
zegenen en je een leven geven waar je niet alleen enthousiast van  
wordt, vervulling van krijgt en diepe vreugde en voldoening in  
ervaart, maar dat je ook zal uitdagen, af en toe zal frustreren en  
je zelfs zal leiden naar momenten waarop je in de verleiding  
zult komen om op te geven.  
 Je kunt dit boek zien als een handboek voor het nastreven 
van het beste op elk gebied van je leven. Als je moe bent, zal het 
je de inspiratie geven die je nodig hebt om de ene voet voor de 
andere te blijven zetten en het zal je er telkens weer opnieuw 
en op verschillende manieren aan herinneren dat succes niet 
uit zal blijven als je maar niet opgeeft! Het zal je de kracht 
geven om als een majestueuze arend boven de uitdagingen 
en beproevingen van het leven uit te stijgen. Het helpt je om 
vastberaden te blijven en het leert je hoe je tegenspoed kunt 
ombuigen tot een kans. Het zal je de kracht geven om door 
te zetten en je vertrouwen op God te stellen, die je zal helpen 
om de doelen te bereiken die Hij jou gegeven heeft. Hij heeft 
het verlangen om de dromen, die Hij in je hart heeft gelegd, te 
vervullen. Jouw geloof in Hem zal worden versterkt.  
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 In dit boek maak je kennis met bijzondere mensen, die 
weigerden genoegen te nemen met minder dan het beste. Hun 
verhalen zullen je inspireren en verbazen. God staat aan jouw 
kant en spoort je aan nooit op te geven, dus vat moed! Eén van 
de belangrijkste redenen waarom mensen opgeven is dat ze zich 
een mislukkeling voelen wanneer ze falen. In werkelijkheid mis-
lukken we nooit, tenzij we opgeven. Als we ergens niet in slagen, 
hebben we vaak niet de moed het nog een keer te proberen; we 
nemen genoegen met minder. Feit is dat de dingen zelden zo 
goed lopen als we gehoopt hadden, zelfs als we ons uiterste 
best doen. Misschien falen we ergens in, of zelfs in een aantal 
dingen, maar dat maakt ons nog geen mislukkeling. Ik geloof 
dat deze tijdelijke tegenslagen bij het leven horen. We moeten die 
doormaken om ooit werkelijk te kunnen slagen. Als we op weg 
naar het succes in een paar dingen falen, kan dit ons nederigheid 
en andere waardevolle lessen leren en kunnen we erdoor 
gemotiveerd worden om het beter of anders te gaan doen.  
 Een aantal van de meest succesvolle mensen in de ge-
schiedenis faalden ook, maar in plaats van ontmoedigd te raken, 
weigerden ze op te geven. 

•	 Henry	 Ford,	 die	 de	 auto	 uitvond,	 ging	 vijf	 keer	 failliet	
voordat hij succes had op zakelijk gebied.

•	 De	grote	danser	 en	filmster,	 Fred	Astaire,	 deed	 in	 1933	
auditie bij MGM Studio’s. In zijn beoordeling stond dat 
hij een beetje kaal was, niet kon acteren en maar een beetje 
kon dansen.

•	 De	familie	van	Louisa	May	Alcott,	de	schrijfster	van	het	
bekende boek Onder moeders vleugels, vond dat ze het idee 
om schrijfster te worden uit haar hoofd moest zetten, en 
dat ze beter naaister kon worden.
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•	 Walt	Disney	werd	ontslagen	bij	een	krant	omdat	hij	niet	
genoeg ideeën gehad zou hebben, en Walt ging zeven 
keer failliet voordat hij Disneyland bouwde.

•	 Een	 zangleraar	 zei	 tegen	 zijn	 student:	 “Jij	 hebt	 geen	
toekomst als zanger, want jij kunt gewoon niet zingen.” 
Die student was Enrico Caruso! De ouders van Enrico 
geloofden de zangleraar, maar Enrico geloofde hem niet. 
Uiteindelijk werd hij een van de beroemdste operazangers 
aller tijden.

•	 Theodore	 Roosevelt	 ondervond	 veel	 tegenslag	 in	 zijn	
leven. Zijn vrouw en zijn moeder stierven op dezelfde 
dag. Hij werd later een oorlogsheld en president van de 
Verenigde Staten.

•	 Als	 John	Wesley,	 de	 grondlegger	 van	 het	Methodisme,	
ergens had gepreekt, mocht hij vaak niet meer terugkomen. 
Als hij op straat preekte, werd hij door inwoners van de 
stad weggestuurd. Toen hij een keer in een wei preekte, 
stuurden mensen een stier op hem af. Hij weigerde echter 
op te geven. Later preekte hij opnieuw in een wei en toen 
kwamen er tienduizenden mensen naar hem luisteren.

 Het verhaal van Abraham Lincoln doet me versteld 
staan. Hij ondervond de ene tegenslag na de andere en had alle 
reden om te denken dat hij zou mislukken en dat hij zijn doel om 
president van de Verenigde Staten te worden nooit zou kunnen 
realiseren. Toen hij 22 was, ging zijn bedrijf failliet. Een jaar later 
deed hij mee aan de verkiezingen, maar verloor. Toen hij 24 was, 
ging zijn nieuwe zaak ook failliet. Op 26-jarige leeftijd overleed 
zijn geliefde vrouw en het jaar daarop raakte hij overspannen. 
Op zijn 29ste verloor hij opnieuw een politieke strijd en toen 
hij 34 was, slaagde hij er niet in om verkozen te worden tot het 
parlement. Hij werd wel verkozen op zijn 39ste, maar twee jaar 
later werd hij weer verslagen. Toen hij 46 was, verloor hij de 
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verkiezingen voor de senaat en het jaar daarop slaagde hij er niet 
in om vicepresident te worden. Op zijn 49ste werd hij opnieuw 
verslagen in de verkiezingen voor de senaat. Hij had vier zonen, 
waarvan er maar drie de volwassen leeftijd behaalden. Abraham 
Lincoln werd president van de Verenigde Staten toen hij 51 was.  
Hij leidde het land door een zeer moeilijke periode heen. Veel  
mensen gaven de moed op, maar Lincoln niet. Hij gaf niet op. 
 Naast de bekende mensen die moesten volharden, zijn 
er talloze andere mensen geweest van wie we de namen niet 
kennen, maar van wie de fouten en mislukkingen hebben geleid 
tot een aantal van de bekendste producten ter wereld.  
 Het materiaal waar Kleenex tissues van gemaakt wordt, 
was	oorspronkelijk	bedoeld	voor	het	maken	van	filters	voor	gas-
maskers in de Eerste Wereldoorlog, maar het bleek ongeschikt te 
zijn. Het was ook niet geschikt voor gezichtsreinigingsdoekjes, 
maar toen iemand op het idee kwam om het te verpakken en op  
de markt te brengen als wegwerpzakdoekjes… nou ja, je kent  
de rest van het verhaal.  
 Ik geloof dat ook jij bestemd bent om grote dingen te doen. 
God heeft jou met een doel gemaakt. Hij geeft je mogelijkheden 
en wil je opdrachten toevertrouwen. Ik weet zeker dat je nu wel 
weet dat je tegenstand zult krijgen als je besluit om God te volgen. 
Mensen die geroepen worden om grote dingen te doen, zullen 
voor grote uitdagingen komen te staan. Hij heeft ons echter nooit 
beloofd dat het gemakkelijk zou zijn. Hij verzekert ons zelfs in 
Zijn Woord dat we tegenspoed zullen krijgen, maar belooft ons 
tegelijkertijd dat Hij bij ons zal zijn in onze moeite, voor ons zal 
vechten en ons de kracht zal geven om elk obstakel te overwinnen. 
Hij geeft ons de mogelijkheid om onze moeilijkheden te over-
winnen, maar stelt wel één voorwaarde: dat we nooit opgeven! 
 Wat er ook op je pad komt, weiger om op te geven. Voordat  
je	begint	te	lezen,	wil	ik	je	herinneren	aan	deze	tekst:	“God,	door	
wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, 
onze Heer, is trouw” (1 Korintiërs 1:9). Houd dit in gedachten 
tijdens en tot lang na het lezen van dit boek.
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HOOFDSTUK 1

ZeG NOOIt dat Iets ONmOGeLIjk Is!

“Zonder de weg gaat men niet; zonder de waarheid 
weet men niet; zonder het leven leeft men niet.” 

Thomas à Kempis

heb je weleens meegemaakt dat je ergens tegenaan liep en 
dacht: ‘Dit gaat gewoon niet lukken!’? Misschien ging een van 
de volgende gedachten door je heen:

•	 Het	is	onmogelijk	voor	mij	om	met	die	werkdruk	om	te	gaan.

•	 Het	is	onmogelijk	voor	mij	om	mijn	rekeningen	aan	het	
eind van de maand te betalen.

•	 Het	is	onmogelijk	voor	mij	om	mijn	huwelijk	te	redden.

•	 Het	is	onmogelijk	dat	mijn	kinderen	ooit	verantwoordelijke	
volwassenen zullen worden.

•	 Het	is	onmogelijk	voor	mij	om	mijn	huis	schoon	en	netjes	
te houden.

•	 Het	 is	 onmogelijk	 voor	 mij	 om	 mijn	 eigen	 zaak	 te	
beginnen.

•	 Het	 is	 onmogelijk	voor	mij	 om	op	mijn	 leeftijd	weer	 te	
gaan studeren.
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•	 Het	is	onmogelijk	voor	mij	om	mijn	overtollige	gewicht	te	
verliezen.

 Ik wil je laten weten dat alles mogelijk is. Het zal misschien  
niet gemakkelijk zijn; het zal misschien niet goed uitkomen; het  
zal misschien niet snel gaan; je zult je er misschien doorheen  
moeten worstelen. Maar als je simpelweg blijft doorgaan en 
weigert op te geven, zal het je lukken.  
 Ik wil dat je jezelf iets belooft. Beloof jezelf dat je het 
woord ‘onmogelijk’ niet meer over je lippen zal komen. Zelfs 
wanneer iets onmogelijk lijkt, is met God alles mogelijk. Als je 
een wedergeboren christen bent, woont de Geest van God in jou. 
Alle creativiteit in de wereld komt bij God vandaan, en omdat 
Hij in je woont, heb je toegang tot die Bron van creativiteit. De 
Heilige Geest kan je nieuwe ideeën geven en je laten zien hoe 
je dingen kunt doen die jij niet voor mogelijk houdt.  
 Blijf niet hangen in je problemen, maar richt je op het feit 
dat God vóór je is en dat Zijn kracht in je werkt. Vaak geven we  
het te gemakkelijk op en zeggen we: ‘Dit is te moeilijk,’ of: ‘Dit 
duurt te lang.’ We moeten ermee stoppen naar de omstandig-
heden in ons leven te kijken en dingen te denken als: ‘Dit kan ik 
echt niet aan; het is me te veel. Ik heb het al zo vaak geprobeerd. 
Ik zal moeten accepteren dat het nooit zal gebeuren.’ Zeg in 
plaats daarvan: ‘Het maakt me niet uit of het haalbaar lijkt of niet. 
Jezus is de Weg; Zijn Geest woont in me en het zal me lukken!’ 
God heeft beloofd dat Hij voor ons een weg zal banen door de 
woestijn en een rivier zal maken in de wildernis (zie Jesaja 43:19). 
	 Jezus	zei	in	Johannes	14:6:	“‘Ik	ben	de	weg,	de	waarheid	 
en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’”  
Jezus is de Weg en Hij zal je helpen het juiste pad te vinden, als 
er	geen	doorgang	 lijkt	 te	 zijn.	 1	Korintiërs	 10:13	 zegt:	 “U	hebt	 
geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen  
zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten  
wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg,  
zodat u haar kunt doorstaan.” Met andere woorden: als we erop  
wachten, ernaar zoeken en weigeren op te geven, biedt God ons  
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altijd een uitweg.  
 Ik vraag me af hoe vaak mensen vlak voor een doorbraak 
of succes, opgeven. Het is mogelijk dat tien jaar lang alles het-
zelfde blijft, maar dat op een dag alles plotseling verandert.  
Het lijkt misschien alsof er niets gebeurt, maar toch is het zo.  
En wanneer je die avond gaat slapen, is jouw droom eindelijk  
uitgekomen en zijn de omstandigheden, waar je zo lang in  
geleefd hebt, veranderd. Eindelijk heb je bereikt waar je al die  
jaren zo hard voor hebt gewerkt.  
 Ik kende een alleenstaande jonge vrouw die een baan 
had die ze niet erg leuk vond en graag wilde trouwen. Binnen 
een maand was ze verloofd en kreeg ze haar droombaan. Het 
wachten leek wel een eeuwigheid te duren, maar op het juiste 
moment maakte God alles mogelijk. Gods wegen zijn niet 
onze wegen, maar Zijn wegen zijn wel altijd de beste!  
 God heeft een plan voor jou en Hij heeft jouw gebeden 
gehoord. Je bent misschien heel dicht bij een doorbraak. Zelfs als 
je nog drie, vier of vijf jaar moet wachten, zal je de overwinning 
behalen als je doorzet. Wat je ook doet, geef niet op vlak voordat 
je de eindstreep bereikt hebt. Geef de hoop niet op en blijf 
geloven en proberen. Zeg: ‘Ik stop niet, ik geef niet op, want alles 
is mogelijk!’

dRIe BeLaNGRIjke GeBIedeN

De afgelopen dertig jaar heb ik in mijn bediening duizenden 
mensen ontmoet. Het is me opgevallen dat er drie gebieden 
zijn waarin mensen het meest tegen problemen aanlopen en 
waar ze dan het hardst voor strijden. Het zijn de gebieden van 
gezondheid,	 financiën	 en	 familierelaties.	 Door	 de	 jaren	 heen	
heb ik zelf op die gebieden ook van alles meegemaakt, maar 
toch grote vooruitgang geboekt en overwinningen behaald. 
Als je bereid bent om vol te houden ondanks moeilijkheden op 
het	gebied	van	gezondheid,	relaties	en	financiën,	zal	 jij	ook	als	
overwinnaar uit de bus komen.
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Gezondheid

Ik	verbaas	me	over	het	aantal	mensen	dat	zich	niet	sterk,	fit	en	
gezond voelt. Ik hoor mensen vaak tegen elkaar zeggen dat ze  
zich zo moe voelen en dat ze wel leuke dingen zouden doen als  
ze er de energie voor zouden hebben. Dergelijke lusteloosheid 
is niet wat God voor ons wil! Het is Gods verlangen dat we ons  
goed voelen. Het is Zijn verlangen dat we genoeg energie hebben  
om alles te doen waarvoor Hij ons roept. Hij wil niet dat we te  
moe zijn om de dingen te doen waar we vreugde uit putten en  
die passen in Zijn plan.  
 Hoewel sommige mensen lijden aan aandoeningen die  
behandeld moeten worden met medicatie en therapieën, hangen  
veel gezondheidsproblemen samen met stress. Mensen ontwik- 
kelen bepaalde aandoeningen doordat ze zichzelf niet genoeg in  
acht nemen. Ze eten niet gezond, drinken niet genoeg water, 
zorgen niet voor voldoende lichaamsbeweging of nemen niet 
genoeg rust. Als ze hun levensstijl iets zouden aanpassen, zou  
hun gezondheid enorm vooruitgaan en de kwaliteit van hun  
leven verbeteren.  
 In hoofdstuk acht ga ik dieper in op de periode van tien jaar 
waarin ik worstelde met verschillende gezondheidsproblemen. 
In die periode bezocht ik veel dokters die me allemaal vertelden 
dat mijn problemen veroorzaakt werden door stress. Toen ik 
meer te weten kwam over voeding, beweging, een gebalanceerd 
leven en het verminderen van stress, verbeterde mijn gezondheid 
enorm. Ik voel me nu beter dan ik me dertig jaar geleden voelde. 
 Mijn dochter Sandra heeft een vergelijkbaar getuigenis. 
Ze voelde zich niet goed en worstelde jarenlang met gezond-
heidsproblemen. Veel van haar problemen werden veroorzaakt 
door haar perfectionisme. Nadat ze een tweeling had gekregen, 
kreeg ze veel last van constipatie, pijn in haar rug en andere licha- 
melijke ongemakken. Het ging zo ver dat ze een aantal keren 
naar de eerste hulp gebracht moest worden. Sandra bereikte 
uiteindelijk het punt waarop ze ervan overtuigd was dat ze weer  
gezond zou kunnen worden en zich weer goed zou kunnen 
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voelen. Ze besloot de oorzaken van haar problemen te achter-
halen en die weg te nemen. Hoewel het haar inspanning kostte 
en ze zichzelf veel discipline moest opleggen, weigerde ze om 
het vooruitzicht van een goede gezondheid op te geven. Ze 
leerde veel over voeding en lichaamsbeweging en bracht dat 
in de praktijk. Ze leerde hoe ze kon voorkomen dat de stress 
die voortkwam uit haar perfectionisme (piekeren, angst, enz.) 
haar lichamelijk zou beïnvloeden. Ze knapte op en herwon 
haar kracht. Ze is nu gezond en voelt zich uitstekend.  
 Ik moedig je aan al het nodige te doen om je lichamelijke 
gezondheid te verbeteren. Pas je levensstijl aan, zodat je sterker 
wordt en meer energie krijgt. Als je je eetgewoonten moet ver-
anderen en meer groenten en fruit moet eten, doe dat dan. Als 
je minder suiker en vet moet eten, doe dat dan. Als je meer 
water moet drinken en minder frisdrank, doe dat dan. Als je een 
bepaald aantal uren slaap per nacht nodig hebt, pas je schema 
daar dan op aan. Als je meer moet bewegen, doe dat dan.  
 Doe daarnaast iets aan de stress en de emotionele pro-
blemen die invloed op je hebben, want je mentale en emotionele 
gesteldheid hebben impact op je lichaam. Misschien heeft je 
perfectionisme invloed op je lichamelijke gesteldheid, net als bij 
Sandra het geval was. Misschien is je bloeddruk hoger dan hij 
zou moeten zijn doordat je je zorgen maakt of misschien heeft 
je nervositeit invloed op je spijsvertering. Misschien krijg je 
hoofdpijn of spannen je spieren zich aan door stress en spanning. 
Wat het ook is dat invloed op je heeft, zorg ervoor dat je hulp zoekt 
voor dat probleem, zodat het je niet meer zal beïnvloeden en het 
geen permanente schade aan je lichaam zal kunnen toebrengen. 
 Ga langs bij je huisarts als je moe en futloos bent of als je 
je simpelweg niet goed voelt. Zorg ervoor dat je erachter komt 
waardoor je je niet goed voelt en zorg ervoor dat je te weten 
komt wat je eraan kunt doen. Misschien hoef je alleen maar 
enkele kleine aanpassingen in je manier van leven te maken om 
je gezondheid te verbeteren. Neem dus geen genoegen met een 
slechte gezondheid. Doe alles wat in je vermogen ligt om je goed 
te voelen en energie te krijgen.
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Financiën

Er zijn tegenwoordig heel veel mensen die vast zitten in schuld  
en er aan het eind van de maand de eindjes niet aan elkaar  
kunnen knopen. Ze vragen zich af of ze ooit kunnen gaan sparen  
en ze maken zich zorgen over hun pensioen of de studie van  
hun kinderen.  
 Ik weet nog dat Dave en ik op rommelmarkten kleding 
voor onze kinderen kochten en dat we auto’s hadden die zo oud  
waren dat we nooit wisten hoelang ze het nog zouden doen. 
In de begindagen van onze bediening konden we het ons niet  
veroorloven om in een hotel te overnachten. Waar of hoe moe  
we ook waren, we moesten altijd naar huis rijden. Soms waren  
we zo uitgeput dat we de auto langs de kant van de weg moesten  
zetten, om een paar uur te slapen voordat we weer verder 
konden gaan. Ik weet nog dat ik blikken zonder etiket kocht,  
omdat ze in de aanbieding waren. Ik wist nooit of ik perziken,  
groene bonen, soep of kattenvoer zou vinden wanneer ik de  
blikken opende, maar de ‘verrassingsblikken’ waren zo goed- 
koop dat ik ze wel moest proberen.  
 Ik zeg dit om je te laten weten dat ik weet hoe het is om 
het	financieel	moeilijk	te	hebben.	Ik	weet	ook	uit	eigen	ervaring	
dat	je	wat	je	financiën	betreft	nooit	op	moet	geven.	Ik	heb	God	
verandering	 zien	brengen	 in	 zowel	 onze	financiële	 situatie	 als	
die van ontelbare anderen. Sta jezelf niet toe te geloven dat je 
altijd schulden zult houden of dat je nooit zult kunnen sparen. 
 Er is zoveel materiaal beschikbaar om jou te helpen uit 
de schulden te komen en je te leren met geld om te gaan. Met 
discipline, doorzettingsvermogen, goede raad en voldoende tijd  
kan	je	je	schulden	aflossen,	je	aankopen	contant	betalen,	inves-
teren	 en	 sparen	 voor	 de	 toekomst.	 Denk	 niet	 dat	 financiële	
vrijheid niet voor jou is weggelegd, want die is ook haalbaar 
voor jou! Het zal misschien wat voeten in de aarde hebben, maar 
je kunt het zeker bereiken.
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Relaties

Voordat Dave en ik trouwden, vroeg Dave aan God om hem 
iemand te sturen die zijn hulp zou kunnen gebruiken. Toen God 
hem mij stuurde, kreeg hij meer dan hij had gevraagd! Door 
het misbruik in mijn kindertijd had ik zeer ernstige problemen. 
Het zou voor geen enkele man gemakkelijk zijn geweest om 
te proberen een intieme relatie met mij aan te gaan, en ik weet 
zeker dat veel mannen het al snel op hadden gegeven. Maar 
Dave bleef bidden en God zoeken om manieren te vinden om 
mij te helpen, zelfs als ik me opstelde alsof ik geen hulp wilde. 
Soms huilde hij zelfs omdat hij niet wist wat hij moest doen. Hij 
heeft me verteld dat hij vaak een stukje in de auto ging rijden  
om te bidden en te huilen, maar dat hij telkens weer het ver-
trouwen kreeg dat God mij zou veranderen. Na een aantal dagen  
merkte hij op dat ik plotseling veranderd was. Ik was niet volledig  
veranderd, maar hij zag tenminste enige vooruitgang, waardoor  
hij wist dat God aan het werk was.  
 Ik ben nu zo dankbaar dat God Dave en mij trouw is ge- 
bleven! Hij heeft me langs een moeizame weg van genezing, 
bevrijding en herstel geleid. Hij heeft me geleerd anders te 
denken en andere mensen te vertrouwen. Hij heeft me geleerd 
liefde van andere mensen te accepteren en op mijn beurt van 
andere mensen te houden. Hij moest me zelfs leren aardig te 
zijn, want ik groeide op met de gedachte dat ik mezelf moest 
verdedigen, waardoor ik me vaak hard en afwerend opstelde. 
 De weg die we afgelegd hebben is niet gemakkelijk 
geweest, maar Dave weigerde de moed op te geven en we 
weigerden beiden om God los te laten. Nu zijn we meer dan 
veertig jaar getrouwd en ik kan eerlijk zeggen dat onze relatie 
beter is dan ooit. Hoewel de eerste jaren moeilijk waren, hebben  
we ook vele gelukkige jaren gekend en we kijken uit naar de  
vele gelukkige jaren die nog zullen volgen.  
 Net zoals Dave heb ik ook een keer geweigerd om 
iemand van wie ik hield te laten vallen. Mijn oudste zoon David 
en ik leken zoveel op elkaar dat we soms maar moeilijk met 
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elkaar overweg konden. Op een bepaald moment werkte hij 
voor ons en het botste dusdanig tussen ons dat ik uiteindelijk 
besloot hem te zeggen dat hij een andere baan moest zoeken. 
Ik wilde hem niet ontslaan, maar de spanningen liepen zo hoog 
op dat we moesten ingrijpen. Ik was van plan om met hem 
te praten en hem te vertellen dat het simpelweg niet langer 
ging, maar God sprak tot mijn hart om hem te blijven steunen. 
 Na verloop van tijd leerden David en ik goed met elkaar 
om te gaan en nu kunnen we heel goed met elkaar opschieten. 
Hij heeft nu de leiding over onze afdeling wereldevangelisatie, 
hij opende achttien kantoren in het buitenland voor ons en hij  
regelt al onze activiteiten buiten Amerika. Ik ben enorm dank- 
baar voor het goede werk dat hij doet en ik ben blij dat God  
tegen me zei dat ik het niet op moest geven.  
 Wanneer jij in de verleiding komt de moed op te geven  
wat jouw geliefden of vrienden betreft, denk dan aan Dave en  
mij. Dave liet mij niet in de steek en ook ik bleef mijn zoon steunen.  
Of je nu wilt blijven vasthouden aan het vertrouwen dat iemand 
van wie je houdt christen zal worden, zijn of haar gedrag zal ver- 
anderen, zich zal losmaken uit een verkeerde relatie, zal stoppen 
met het gebruiken van drugs, terug naar school zal gaan, thuis 
zal komen of een baan zal vinden – blijf geloven dat verandering 
mogelijk is! Schrijf de mensen van wie je houdt niet af! Jouw  
trouw en jouw liefdevolle, geduldige houding zijn misschien  
precies datgene wat ze nodig hebben om te kunnen veranderen. 
 Liefde faalt niet. Met andere woorden: liefde geeft nooit 
op. De apostel Paulus schreef dat de liefde alles gelooft en 
positief en vol geloof en hoop is (zie 1 Korintiërs 13). Toen Jezus 
op aarde was, gaf Hij een nieuw gebod aan Zijn volgelingen: 
“‘Heb	elkaar	lief!’”	(Johannes	13:34).	Ik	geloof	dat	wandelen	in	
liefde het belangrijkste doel van elke christen zou moeten zijn. 
 God is liefde en Hij laat ons nooit vallen! (zie 1 Johannes 
4:8) Laten wij Hem daarin navolgen. Geloof dat liefde de kracht 
heeft om alles en iedereen te veranderen!
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teGeN aLLe VeRWaChtINGeN IN

Als ik denk aan mensen met volharding, dan denk ik ook aan  
mijn vriendin Pennie Sheperd. Ze heeft een geweldig wonder 
van Gods genade en genezing ervaren omdat ze vastbesloten  
was haar doel te bereiken.  
 Toen Pennie Sheperd dertien jaar was, brak ze haar stuit- 
been. Ze hield daar chronische pijn aan over. Wanneer ze ‘s mor-
gens uit bed kwam, voelde het alsof er een mes in haar rug werd 
gestoken. Toen ze later getrouwd was, moest haar man haar vaak 
helpen om uit bed te komen. Ze kon niet lang staan of zitten en  
bukken lukt helemaal niet. Ze probeerde van alles om van de 
pijn af te komen, maar niets leek te helpen. Soms werd het haar te  
veel en werd ze er depressief van. Dan vroeg ze zich af of ze het  
nog wel een dag langer uit zou kunnen houden.  
 De arts van Pennie, Caroline Rogers, stelde de diagnose 
van posttraumatische reuma en versleten wervels. Ze kreeg ook  
spierproblemen, waardoor ze klachten kreeg in delen van haar  
lichaam waar ze voorheen geen pijn had gehad. Ze zat gevangen  
in een vicieuze cirkel van pijn en lijden en alleen een wonder  
kon haar uit deze penibele situatie redden.  
 Pennie hield oprecht van God en geloofde dat Hij haar  
zou genezen. Elke dag bleef ze verklaren dat God die dag een  
wonder zou doen; dag na dag, jaar na jaar!  
 Op een dag hoorde Pennie tijdens het bidden de volgende 
woorden: ‘Ren naar je wonder.’ Ze begreep niet wat de Heer daarmee 
bedoelde, want ze was geen hardloopster en was dat ook nooit 
geweest. Ze hield niet van rennen en ze had zoveel pijn dat ze het 
niet eens wilde proberen, maar toen God tot haar hart sprak en 
zei dat ze naar haar wonder moest rennen, besloot ze dat te doen. 
 De langste afstand die ze kon bedenken was een complete 
marathon – een afstand van meer dan veertig kilometer! Dus  
met de steun van haar familie en met toestemming van haar arts, 
die had aangeboden haar te begeleiden bij het trainen, begon ze  
aan het afmattende fysieke en mentale trainingsprogramma. 
 Vier maanden lang trainde Pennie voor de marathon, 
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ondanks de pijn die ze had. Elke dag hield ze zich aan een strak 
schema en een strikt dieet. Om een lange afstand te kunnen 
rennen voordat haar werkdag begon en ze zich op haar taken 
in het gezin moest richten, stond ze uiteindelijk om drie uur 
’s nachts op. Na een aantal maanden trainen, had Pennie nog 
steeds veel pijn. Ze bleef haar deelname aan de marathon in  
gebed brengen om zichzelf ervan te verzekeren dat de pijn geen  
aanwijzing was dat ze moest stoppen met trainen. Ze wilde er  
zeker van zijn dat ze echt deed wat God van haar vroeg wanneer  
ze bij de startlijn zou verschijnen.  
 Twee weken voor de wedstrijd kreeg ze opeens last van 
haar knie en de avond voor de wedstrijd kon ze bijna niet lopen. 
Toch geloofde ze dat God tot haar gesproken had en ze had het 
gevoel dat ze ondanks de vreselijke pijn moest doorzetten. Ze 
was vastbesloten om aan de startlijn te verschijnen. Ze zei: ‘Ik ga 
naar de startlijn, zelfs als iemand me erheen moet dragen.’  
 Haar man en dochters waren haar grootste supporters. 
Ze schreven Bijbelteksten en inspirerende uitspraken op haar  
handen en armen. Op de dag van de marathon strompelde ze 
naar de startlijn, met dokter Rogers aan haar zij. Ze wist dat  
ze precies op de juiste plaats was en dat ze deed wat ze moest  
doen. Ze zou naar haar wonder rennen!  
 Terwijl ze daar aan de startlijn stond en amper kon lopen,  
wendde ze zich opeens tot dokter Rogers en riep uit: ‘Mijn rug  
doet geen pijn! Mijn rug doet geen pijn!’ Dat had ze 28 jaar lang  
niet kunnen zeggen! Ze had wel vreselijk veel last van haar knie,  
maar niet van haar rug!  
 Dokter Rogers stelde voor dat ze de marathon lopend zou 
beginnen om op te warmen en te kijken hoe het met haar knie zou 
gaan. Na ongeveer twee kilometer gelopen te hebben, zei Pennie 
tegen dokter Rogers dat ze dacht dat ze wel zou kunnen rennen. 
 Tijdens de hele marathon kreeg ze veel ondersteuning. Een 
groepje vrienden bleef tijdens de zeven uur durende wedstrijd  
voor haar bidden. Haar man en dochters stonden bij de startlijn en  
bij de controleposten langs de route om haar aan te moedigen. 
 Pennie moest vóór een bepaalde tijd bij een bepaalde con- 
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trolepost zijn. Als ze daar niet op tijd zou aankomen, zou ze met  
een	auto	opgehaald	worden	en	naar	de	finish	worden	gebracht.	 
Maar Pennie gaf niet op!  
 Toen ze 37 kilometer had gelopen, had ze zoveel pijn dat  
haar dochters met haar mee moesten lopen om haar te onder- 
steunen. Pennie haalde de eindstreep in ongeveer zeven uur. 
 In onze Enjoying Everyday Life-uitzending zei ze: ‘Voor 
de	marathon	had	 ik	me	altijd	voorgesteld	dat	 ik	de	finish	zou	
halen en dan mijn wonder zou ontvangen. Maar het feit is dat  
ik	 niet	 bij	 de	finish	 ben	genezen.	 Ik	 ontving	mijn	wonder	 aan	 
de start! Ik hoefde alleen maar op te komen dagen. Je hoeft geen  
marathon te lopen om een wonder te ontvangen. In mijn geval  
vroeg het gehoorzaamheid en toewijding.  
 Pennie Sheperd had kunnen zeggen dat haar doel onmo-
gelijk was, maar in plaats daarvan gaf ze niet op. Met Gods hulp, 
de steun van haar familie en vrienden en een onverzettelijke 
houding, kreeg Pennie haar wonder. Ze volhardde en in januari 
2004 gebeurde het wonder. Ze is tot op de dag van vandaag 
gezond.

steL jeZeLF eeN dOeL

Neem een gebied van je leven in gedachten waarin je problemen 
ervaart en je volharding nodig hebt. Stel jezelf dan een doel dat 
discipline en volharding van je zal vragen, maar waar je wel 
door beloond zult worden. Het kan zo eenvoudig zijn als elke 
ochtend je bed opmaken of zo ambitieus als het lopen van een 
marathon of het beklimmen van Mount Everest. Misschien dient 
het om vliegangst, mensenvrees, een lichamelijke handicap of 
leerproblemen te overwinnen of om uit de schulden te komen. 
 Trek je er niets van aan als andere mensen vinden dat jouw  
doel te simpel is. Als het voor jou echt een doel is, houd je er dan  
aan. Als iemand denkt dat het onmogelijk is, laat je dan niet  
ontmoedigen. Zorg ervoor dat jij en God het samen eens zijn en  
doe dan alles om je doel te bereiken.  
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 Bij het lezen van dit boek zal je ontdekken dat degenen 
die overwinnen beloond zullen worden. Ik bid dat God je zal 
helpen jouw bestemming te bereiken. Ik bid niet zozeer voor 
menselijk doorzettingsvermogen of wilskracht, maar voor door-
zettingsvermogen dat je van God krijgt. Ik moedig je aan om 
te bidden en vastbesloten te zijn om in elk gebied van je leven 
gedisciplineerd te zijn en je volledig in te zetten. Op die manier 
zal je jouw obstakels overwinnen en kunnen genieten van het 
succes waar je zo hard voor gewerkt hebt. Neem elke dag zoals hij 
komt en onthoud dat God beloningen voor jou heeft klaarliggen. 
Zorg ervoor dat je die niet misloopt!

Pak het sLIm aaN

Veel mensen behalen nooit hun doelen omdat ze niet weten hoe 
ze zichzelf doelen kunnen stellen. Een populair en gemakkelijk 
te onthouden acroniem dat veel mensen heeft geholpen om 
hun doelen te bereiken is het Engelse woord smart, dat in het 
Nederlands slim betekent.

 specifiek	  
 meetbaar  
 acceptabel  
 Realistisch  
 tijdgebonden

Specifiek:	Zorg	ervoor	dat	jouw	doel	zo	specifiek	en	nauwkeurig	
mogelijk omschreven is. Zeg bijvoorbeeld niet: ‘Ik wil afvallen,’ 
maar: ‘Ik wil de komende drie maanden vijf kilo afvallen.’ Vraag 
jezelf steeds af: ‘Wat houdt dat in?’ als je jezelf in vage termen 
over een doel hoort spreken. Je zult jezelf dingen horen zeggen 
als: ‘Ik stop voortaan om half tien met tv kijken en ik zorg ervoor 
dat ik om tien uur in bed lig,’ in plaats van: ‘Ik zou minder tv 
moeten kijken en eerder naar bed moeten gaan.’
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meetbaar: Doelen die moeilijk gemeten kunnen worden, zijn  
moeilijk haalbaar. Bepaal hoe je je voortgang kunt meten voor-
dat je een doel stelt. Doelen die te maken hebben met het ver-
minderen van schulden kunnen gecontroleerd worden met be-
hulp van maandelijkse afschriften. Doelen die te maken hebben 
met lichaamsbeweging, kunnen gemeten worden door bij te 
houden hoeveel kilo’s je kunt tillen of hoeveel kilometer je kunt 
hardlopen. Welk doel je ook hebt, zoek manieren om het te meten. 
Gebruik	bijvoorbeeld	een	dagboek,	een	lijstje	of	een	grafiek.

acceptabel: Stel jezelf acceptabele doelen; doelen die haalbaar 
zijn. Stel jezelf niet tot doel om vijftien kilo af te vallen in een 
week of in één jaar tijd al je schulden af te lossen. Kies doelen die 
net buiten je bereik liggen – ze moeten niet zo gemakkelijk zijn 
dat ze geen uitdaging voor je zijn, maar ze moeten ook niet zo 
moeilijk zijn dat je ze niet kunt halen.

Realistisch: Ik geloof in groot dromen en jezelf hoge doelen 
stellen, maar als je jezelf onrealistische doelen stelt, levert je 
dat waarschijnlijk alleen maar teleurstellingen op. Breng alle 
factoren in kaart die je beïnvloeden en houd daar rekening mee 
bij het stellen van je doel. Houd rekening met je gezondheid en 
lichamelijke	conditie,	je	financiën,	je	werkschema,	je	persoonlijke	
mogelijkheden en andere prioriteiten.

tijdgebonden: Mensen die zichzelf doelen stellen zonder een 
einddatum te bepalen, halen hun doelen bijna nooit. Stel jezelf 
deadlines om je doelen te bewerkstelligen. Als je doel langere 
tijd zal vergen, overweeg dan om tussentijdse doelen te stellen, 
zodat je kunt nagaan of je op schema blijft. Je zou dit wekelijks of 
maandelijks kunnen doen.
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EEN RAKE UITSPRAAK

Misschien ken je hem als een van de meest doortastende, poli-
tieke leiders die de wereld ooit gekend heeft of als een van de 
meest gerespecteerde staatslieden uit de geschiedenis, maar weet  
je wat de vroegere Britse minister-president Winston Churchill 
allemaal heeft doorstaan voordat hij succesvol werd?  
 Winston Leonard Spencer Churchill werd op 30 november 
1874 twee maanden te vroeg geboren. Hij werd geboren in een 
vooraanstaande Engelse familie, maar zijn ouders hadden geen 
tijd voor hem. Zijn moeder liet zijn borstvoeding over aan 
een zoogster en zijn zorg aan een kindermeisje, terwijl zij zich 
met sociale activiteiten bezighield. Zijn vader, een drukbezet 
politiek leider, toonde nooit veel belangstelling voor hem.  
 Churchill had een moeilijk leven, vol uitdagingen, onrust 
en bijna fatale ongelukken. Zijn ouders stuurden hem al op 
jonge leeftijd naar een internaat. Hij was geen echte uitblinker, 
behalve in Engels en geschiedenis, ook niet op sociaal gebied. 
Hij had een spraakgebrek (dat hij nooit helemaal kwijtraakte) 
en het lukte hem niet om vrienden te maken of goed met 
anderen overweg te kunnen. Later vertelde hij dat hij in die 
tijd wel vaker cricketballen had moeten ontwijken die door zijn 
medestudenten naar hem gegooid werden. Toen hij negentien 
was verdronk hij bijna in het Meer van Genève en veel later, 
toen hij 57 was, werd hij in New York City aangereden.  
 Hij voltooide een opleiding aan het Royal Military 
College en de verlegen Churchill met zijn gedrongen postuur 
begon als jonge man in het Britse leger te dienen. In die perio- 
de maakte hij gevechten mee en nam als cavalerist deel aan  
aanvallen. Hij reisde door Europa, Afrika, Cuba, en India en  
schreef boeken en artikelen voor kranten.  
 Toen hij 24 was, nam Churchill ontslag uit het leger om  
zich te richten op journalistiek en politiek. Hij probeerde een po-
sitie in het parlement te bemachtigen, maar verloor de verkiezing. 
Daarna ging hij naar Zuid-Afrika, waar hij als journalist verslag 
deed van de Boerenoorlog en uiteindelijk in de gevangenis be-
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landde. Het lukte hem echter om te ontsnappen; iets wat hem 
in 1990 bij terugkomst in Engeland de status van oorlogsheld 
opleverde. In datzelfde jaar probeerde hij weer in het parlement 
te komen en dit keer won hij de verkiezing met een kleine marge. 
 In 1940 werd Churchill minister-president en in die po- 
sitie liet hij briljant, moedig en strategisch leiderschap zien,  
waardoor Groot-Brittannië bij de Tweede Wereldoorlog als over-
winnaar uit de bus kwam, terwijl een nederlaag waarschijn- 
lijker was geweest.  
 In 1941 bezocht hij de kostschool waar hij als jongen op  
had gezeten. Er wordt gezegd dat hij toen een toespraak gaf van 
slechts vier woorden, maar dat klopt niet. Hij zou ‘Geef je niet 
gewonnen’ gezegd hebben, en meteen weer zijn gaan zitten. In 
werkelijkheid hield hij een langere toespraak, waar die woorden 
echter wel in voorkwamen: ‘Dit is de les die we kunnen leren:  
Geef je niet gewonnen, geef je nooit, nooit, nooit, nooit, nooit  
gewonnen – in niets, of het nu groot of klein is, belangrijk of  
onbelangrijk – geef je nooit gewonnen, tenzij je er naar eer en  
geweten van overtuigd bent dat dit wel het beste is. Zwicht  
niet onder druk. Zwicht niet voor de ogenschijnlijk overwel- 
digende macht van de vijand.’  
 Ik wil jou vandaag aansporen zoals Churchill die leer- 
lingen in 1941 aanspoorde: ‘Wat je ook doet, geef je nooit ge-
wonnen – en geef nooit, nooit, nooit op!’




