
JIJ BENT
GOUD
WAARD!

Merle van Herk



5

Waar uw schat is, daar 
zal ook uw hart zijn. 

Mattheüs 6:21
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Lieve God, leeg iedere 
dag mijn handen, zodat 

U ze kunt vullen en 
Uw liefde volledig in 
mijn hart zal landen. 
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Want zoals wij in één 
lichaam vele leden hebben 

en de leden niet alle dezelfde 
functie hebben, zo zijn wij, 
hoewel velen, één lichaam 

in Christus, maar ieder 
afzonderlijk leden van elkaar. 

Romeinen 12:4-5

Samen sta je sterk!
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Sta op, word verlicht, want uw 
licht komt en de heerlijkheid 
van de heere gaat over u op. 

Jesaja 60:1

Vandaag is jouw dag! 
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Ga staan in de volmaakte 
en nieuwe ‘ik’ die door Jezus 
zichtbaar wordt in jou. Daar 

gaat geen enkele prestatie aan 
vooraf, alleen maar overgave.
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Schatzoeker voor vandaag:
Vandaag vertel ik aan één 
iemand wie God voor mij 
is en hoe Hij het goud in 

mij naar boven haalt.
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‘Trek de wereld in,’ zei Hij 
tegen hen, ‘en vertel aan 

de hele schepping het 
goede nieuws over Mij.’ 

Markus 16:15 (HTB)
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Schatzoeker voor vandaag:  
Vandaag ga ik door Gods ogen 
naar anderen kijken en iemand 

een compliment geven.
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Wij moeten de anderen 
aanmoedigen zodat zij 

ook sterk worden. 
Romeinen 15:2 (HTB)
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Ook al weet je niet 
welke kant je op moet, 

je mag erop vertrouwen 
dat God bij iedere 

stap aanwezig is, Hij 
woont in jou en leidt 
je de goede kant op. 
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Ik onderwijs u en leer u de 
weg die u moet gaan; ik 

geef raad, mijn oog is op u. 
Psalm 32:8
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Als wij bidden, geven 
we God de ruimte in ons 

leven en kan Hij doen 
wat wij uit onze eigen 

kracht niet kunnen.



17

Daarom zeg Ik u: alles wat 
u biddend begeert, geloof 

dat u het ontvangen zult, en 
het zal u ten deel vallen. 

Markus 11:24


