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H

oe rijk kun je zijn! In dit boekje vind
je heel veel zegen. Zegen voor je dagelijks leven en zegen voor bijzondere
momenten.
Wat is zegen? Zegenen betekent: goede woorden
uitspreken, die van invloed zullen zijn in ons
dagelijks leven. Wie kan dat beter dan de Here
God? Hij wil niets liever dan ons zegenen, dus
waarom zouden we zijn woorden niet gretig in
ons opnemen? Het geeft ons enorm veel troost,
voldoening en plezier om zijn zegen te ontvangen
– en ook om te zien wat die uitwerkt.
Dus als Hij zegt: ‘Ik geef je mijn zegen’, zeg je van
harte: ‘Graag!’
Je krijgt in dit boekje 55 zegeningen, allemaal
geïnspireerd door de Bijbel. Het grootste deel
zijn zegeningen voor elk moment van de dag.
Achterin vind je ook een aantal zegeningen voor
speciale gelegenheden, zoals voor de huwelijksinzegening, de doop en de verjaardag.
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Laat je verrassen door
de hemelse zegengever

N

atuurlijk weet ik hoe God eruitziet!’
riep een kleuter – en hij strekte zijn armen om het te laten zien. Het jongetje
had heel goed begrepen wie God was! Want het
is waar: de Here God is er altijd op uit geweest om
mensen te zegenen. Wat was namelijk het eerste
wat Hij deed toen Hij mensen schiep? Inderdaad:
Hij zegende hen, staat er op de eerste bladzijde van de Bijbel.1 En hoe eindigt de Bijbel? Met
zegen. De laatste woorden spreken van de beste
zegen die je je maar kunt wensen:
‘De genade van onze Here Jezus zij met u allen.’2
En trouwens – wat was de laatste indruk die Jezus
bij zijn volgelingen van zichzelf achterliet? Jazeker: die van zegengever. Je herinnert je misschien
wel zijn lichaamshouding waarin Hij afscheid
nam, toen Hij naar de hemel vertrok. Precies:
Hij verliet de aarde met opgeheven armen en
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zegenende handen.3 Waarom? Omdat Jezus als
zegengever bekend wilde blijven staan. Dat zou
namelijk zijn meest geliefde taak blijven, ook in
de hemel. Want wat doet Hij daar op dit moment?
Hij komt daar voor ons op, vertelt de Bijbel.4
Waarom? Nou, omdat Hij ons alle zegen gunt die
God voor ons beschikbaar heeft. Jezus is daar om
ons op aarde met de hemel te verbinden. Door
zijn Geest wil Hij zijn hemelse zegen in ons aardse leven gieten, lezen we.5 Want Hij is ook nu onze
zegengever!
We hebben het over een heel oud gebruik. De
zegende houding die Jezus van zichzelf op ons
netvlies wil prenten, kennen we al van de hogepriester in het Oude Testament. Ook hij hief zijn
handen op en spreidde zijn vingers uit. Zo legde
hij Gods naam op het volk. God zou er zijn! Vervolgens sprak hij namens God de zegen over hen
uit: Gods goede woorden, die God graag gezegd
wilde hebben om daarmee invloed uit te oefenen
in hun dagelijks leven. Daarvoor moest trouwens
wel eerst het offer voor de zonde gebracht zijn.
Dat was nodig, zodat er niets in de weg zou staan
om Gods zegen te laten landen. De hogepriester
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zei na dat ritueel tegen het volk dat de Here God
zijn stralende gezicht naar hen toe zou keren. Zo
zou Hij hen zegenen met genade, vrede, geluk,
bescherming en voorspoed. Jazeker: zo zou Hij
zijn licht over hen laten schijnen.6 Kun je je voorstellen hoe het volk naar die zegen uitkeek?
Was in die tijd het offer gebracht, dan volgde dus
de zegen. Zo ging dat toen. En nu? Jezus is onze
hemelse hogepriester, die met het offer v an z ijn
eigen leven eens voor altijd heeft afgerekend met
onze zonde. Daarom heeft Hij nu altijd Gods zegen
voor ons beschikbaar.7 Hij kan die vanuit de hemel
onbelemmerd aan ons doorgeven. En dat zal Hij
blijven doen. Hij zal die taak blijven uitoefenen,
totdat Hij terugkeert op aarde.8 Tussen haakjes:
hoe zullen we Hem op dat moment terugzien? Dat
vertelden de twee engelen die het verkeer tussen
hemel en aarde regelden tijdens Jezus’ hemelvaart. Ze zeiden dat Jezus op dezelfde manier terug
zou komen als Hij heengegaan was. Inderdaad:
met opgeven handen. Als zegengever.9
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Zegen voor je woning
Mijn vrede heerst in dit huis.
Ik maak het tot een oase van rust.
Telkens als je thuiskomt, stap je een geheiligde
plek binnen.
Hier heers Ik.
Hier ben je veilig voor alle drukte om je heen,
voor alle gevaren die zich aan je opdringen.
Mijn blijdschap vult elke ruimte.
Ik troost je met mijn onfeilbare liefde.
Mijn genade is altijd bij je.
Mijn licht schijnt op jou op.
Dus zet je ramen open.
Roep: ‘Ik ben Gods geliefde kind!’
Ik zegen je hier en van hieruit,
in je komen en in je gaan.
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Zegen voor je lichaam
Gezegend is je lichaam. Want je leeft niet alleen in je hoofd, al denk je veel. Je bent ook een
lichaam, dat aanwezig is in de ruimte die je
inneemt, thuis, in je auto, op je werkplek, in de
kerk, waar dan ook. Overal waar jij gaat, gaat je
lichaam met je mee. Alles wat je denkt, zegt of
voelt is onlosmakelijk verbonden met je vlees, je
bloed, je botten. Dus als Ik met je meeleef, leef Ik
ook mee met je lichaam. En als Ik zeg dat Ik van
je hou, bedoel Ik zelfs van jouw schaduw.
Ben je dankbaar voor je lichamelijkheid? Kun je
zeggen dat je mooi gemaakt bent, zoals je in de
schoot van je moeder gevormd werd, teer
tevoorschijn kwam, tanig werd, uit de kluiten
gewassen, begroeid met haar, gevuld met vet,
gevormd door hormonen, getekend door
vlekken en rimpels?
Jazeker, Ik heb je gezegd dat je straks een nieuw
en glorieus hemels lichaam zult krijgen – maar
tot die tijd is het nu al goed met jou in jouw
lichaam, omdat Ik er graag in woon. Daarom heb
je een gezegend lichaam.
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Zegen voor onderweg
Ik ben voor je, om je de weg te wijzen.
Ik ben naast je, om je mijn vriendschap te geven.
Ik ben achter je, om je rugdekking te geven.
Ik ben onder je, om je op te vangen als je valt.
Ik ben boven je, om je weg te verlichten.
Ik ben om je heen, als een beschermende muur
van liefde.
Ik ben in je, om je te leiden in vrede.
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Zegen bij een nieuwe stap
Heb je al ontdekt dat elke ervaring je rijker
maakt?
Nieuwe dingen geven je nieuwe inzichten in
jezelf, de ander, de wereld om je heen, en vooral
ook meer kennis van Mij. Want elke ervaring
beleven we samen. Je kunt het zo gek niet
bedenken, of Ik ben erbij.
Gaat dat je begrip te boven? Bedenk dat het bij
Mij om de liefde gaat, altijd weer om mijn liefde
voor jou. Ik ben bij je, leef met je mee, omdat Ik
van je hou.
Jouw ervaringen zijn mijn materiaal om je mijn
liefde te tonen. Die reikt steeds verder, gaat
steeds dieper, verrast steeds meer. Elke ervaring
maakt je dan ook rijker in de liefde.
Mijn liefde vergezelt je in piekervaringen, maar
ook in teleurstellingen. Zelfs de stille momenten
spreken steeds duidelijker van ons samenzijn.
Jij en Ik, bij elke nieuwe ontwikkeling worden we
persoonlijker.
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Zegen voor een nieuw jaar

Ik wens niets voor jou – Ik zegen je. Het nieuwe
jaar wordt er een vol van zegen.
In mijn zegen schenk Ik je goede woorden, die Ik
waar zal maken ook.
Want niets wat Ik zeg is waardeloos. Niets wat Ik
zegen ontbreekt het aan goedheid.
Zo zegen Ik je met mijn Vaderliefde, die jou
bevestigt, bij maakt en verzadigt. Daardoor weet
je in heel je wezen dat je er mag zijn, want jij bent
geliefd, gewild en bevoorrecht.
Ik zegen je met mijn genade. Het is de goedheid
die Jezus beschikbaar heeft gesteld. Het gaat om
zijn gunst, glans en voorspoed op alle dingen van
je leven.
Ik zegen je ook met de bijstand en de kracht van
mijn Geest. Hij woont in je met mijn liefde, mijn
begeleiding en bemoediging. Hij vult je daarmee, zodat je zult blijven overstromen.
Zo zegen Ik je, nu en elke dag van het nieuwe
jaar.
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