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We willen allemaal gelukkig en tevreden zijn. Maar als we eerlijk 
zijn, hebben we vaak kritiek op ons leven. De reden is dat we 
ons geluk vaak niet zoeken waar het te vinden is.
 
Gelukkig is hij die zich verheugt in het goede dat gebeurt in 
plaats van altijd maar te mopperen over wat hem niet bevalt.  
 
Gelukkig is hij die ontdekt waar zijn hart werkelijk voor klopt 
en het met Gods hulp doet.   
 
Gelukkig is hij die zijn leven geeft voor anderen en niet alleen 
voor zichzelf leeft.
 
Het belangrijkste is dat je God de bron van je vreugde laat zijn. 
Hij zal je alles geven wat je nodig hebt, zodat je van elke dag 
kunt genieten.

le!n
Geniet
    van je



J O Y C E  M E Y E R

We zullen altijd iets vinden     om te mopperen totdat 
we leren om ons te verheugen in God.

MIJN GEDACHTEN HIERBIJ: 
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U wijst mij de weg 
naar het leven:

overvloedige vreugde 
in Uw nabijheid, 

voor altijd een lieflijke 
plek aan Uw zijde.

P S A L M  1 6 : 1 1
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Mijn
EMOTIONELE  BAROMETER:

GELUKKIG

HET GAAT

BEDROEFD

MARKEER JE STATUS!
Dit is hoe gelukkig ik op dit moment ben …
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DIT WEERHOUDT ME ERVAN OM 
VAN HET LEVEN TE GENIETEN:



  Vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je 
  vreugde volmaakt zijn.

J O H A N N E S  1 6 : 2 4  ( N B V )
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VREUGDEKILLERS 
IN MIJN LEVEN

GODS
BELOFTE

Ruil ontevredenheid in voor dankbaarheid en vreugde.
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VOOR JOUW DAGELIJKS LEVEN:

Als je makkelijk teleurgesteld wordt door mensen omdat zij niet aan 
jouw behoeften voldoen, leg dan jouw verwachtingen voor aan God. 
Alleen Hij kan je geven wat je werkelijk nodig hebt (zie Psalm 36:10). 

Als je denkt dat je niet gelukkig kunt zijn door fouten die je hebt 
gemaakt, mag je weten: God is bij machte alle dingen tot een 
goed einde te brengen (zie Romeinen 8:28). 

Als je de neiging hebt medelijden met jezelf te hebben als iets 
niet naar wens verloopt, wil God je helpen tevreden te zijn in elke 
situatie in je leven (zie Filippenzen 4:11).
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Datum:          /          /Mijn gebed:

 /          /Mijn gebed:


