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V O O R W O O R D

Heb je een opkikkertje nodig? Wil je wat
leuks horen? Ben je benieuwd hoe het met andere
mensen gaat? Bij ons op kantoor weet iedereen dat er
één plek is waar je dan terecht kan: de koffiehoek in
de kantine.
Op elk moment van de dag vind je secretaresses,
voorgangers, jonge mensen die stage bij ons lopen of
klusjesmannen bij het ‘tankstation’. We komen daar
echt niet alleen voor een bakkie koffie… we hebben
ook zin in gezellig samenzijn.
Ik hoop van harte dat dit boekje jou ook
momenten van gezellig samenzijn met de Vader geeft.
Ga er eens goed voor zitten. Zet alles af wat
piept, rinkelt of op een andere manier je aandacht
vraagt.
Drink met volle teugen, laat het inwerken.
Drink ook een kopje op mij!

Max

jou

Mocha with Max | 9

DS E EC LT I OÉ NÉ N O N E

Laten we het eens
over
hebben

God is vóór jou. Misschien zijn je ouders je vergeten; hebben leraren je verwaarloosd. Je broers en
zussen generen zich misschien wel voor je, maar God,
de Schepper van oceanen, is binnen handbereik! Je
hoeft alleen maar te bidden.
God is vóór jou. Niet ‘misschien’, niet ‘geweest’,
niet ‘was’, niet ‘zou eventueel kunnen zijn’. Nee! God
is vóór jou! Vandaag. Op dit moment. Nu! Je hoeft
niet eens in de rij te staan of morgen terug te komen.
Hij is bij jou. Dichterbij dan Hij nu is, kan gewoon
niet. Zijn trouw wordt niet groter als jij je beter
gedraagt. Zijn trouw wordt ook niet minder als jij je
slecht gedraagt. Hij is voor jou.
Kan het doel van je leven worden weggenomen,
of zul je op een dag minder waarde voor Hem hebben?
Absoluut niet.
Niemand kan jou verslaan.
God is vóór jou.
In the Grip of Grace
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God houdt van je, gewoon omdat Hij daarvoor
heeft gekozen.
Hij houdt van je, ook als jij je niet geliefd voelt.
Hij houdt van je, ook als niemand anders van je
houdt.
Anderen willen je misschien in de steek laten, van je
scheiden, je negeren, maar God zal altijd van je
houden. Wat er ook gebeurt.
A Love Worth Giving

die zich
‘Ik roep mensen
maak iets van
niets voelen en
en die niet
ze; Ik roep mens
maak ze mijn
geliefd zijn en
geliefden.’
en 9:25
Naar Romein

Max Lucado | 12

Cappuccino | 13

