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God is GENIEUS!!!



Als God de Ontwerper
is van het Leven, 

mogen we júist bij 
Hem zijn voor de 

handleiding!

God is GENIEUS!!!



Wat als het leven 

moeilijk is?



Als ik toch niet had geloofd dat ik de 
goedheid van de HEERE

zou zien in het land van de levenden,
ik was vergaan.

Wacht op de HEERE,
wees sterk

en Hij zal uw hart sterk maken;
ja, wacht op de HEERE.

- Psalm 27: 13-14



De Geest van de Heere HEERE is op Mij,
omdat de HEERE Mij gezalfd heeft

om een blijde boodschap te brengen aan de 
zachtmoedigen.

Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de 
gebrokenen van hart,

om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen
en voor wie geopeningbonden zaten, 

van de gevangenis;
om uit te roepen het jaar van het 

welbehagen van de HEERE
en de dag van de wraak van onze God;
om alle treurenden te troosten;

die verwoest lagen, van generatie op generatie.



om aangaande de treurenden van Sion te 
beschikken dat hun gegeven zal worden

sieraad in plaats van as,
vreugdeolie in plaats van rouw,

een lofgewaad in plaats van een 
benauwde geest,

opdat zij genoemd worden eiken van de 
gerechtigheid,

een planting door de HEERE, om 
Hem te verheerlijken.



Zij zullen verwoeste plaatsen  
van weleer herbouwen,

de woeste plaatsen van 
vroeger weer oprichten,

de verwoeste steden 
vernieuwen,

die verwoest lagen, van 
generatie op generatie.

- Jesaja 61: 1-4



Mag Jezus 
jou dienen?!



Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en 
belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem 

Mijn juk op u, en leer van Mij dat 
Ik zachtmoedig ben en nederig van 

hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Je bent zó welkom!

- Mattheüs 11: 28-30
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• Herkende je datgene wat Marije 
vertelde, dat het leven soms moeilijk 
kan zijn? Op wat voor gebied in jouw 
leven ervaar jij dat zelf ook? 

• Wanneer je terug kijkt op jouw leven, 
heb jij dan dingen meegemaakt dat er 
herstel of genezing kwam op een 
terrein op jouw leven? Zou jij dat willen 
delen? 

• Als je Jesaja 61: 1-4 leest, verlang jij 
dan ook naar datgene wat God in jouw 
leven kan en wil doen? Wat voor 
doorbraak zou jij willen zien in jouw 
leven? 


