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Voorwoord
W elkom in de familie van God! Er zijn waarschijnlijk 1001 dingen die elke 

dag om jouw aandacht vechten, dus waar moet je je op richten? In de 
Bijbel geeft  Jezus ons het antwoord.

In Lucas 10:38–42 lezen we dat Jezus op bezoek ging bij twee zussen. Eén van 
hen, Maria, ging meteen bij Hem zitten om te horen wat Hij te zeggen had, terwijl 
de andere zus, Marta, zich naar de keuken haastte om iets lekkers klaar te maken. 
Wie werd door Jezus geprezen? 

Hij prees Maria.
Misschien verrast het je dat Jezus Marta niet prees voor haar ijver en dienst-

baarheid. Hij prees Maria, omdat zij zich richtte op één ding dat volgens Hem echt 
belangrijk was, en dat is dus ook het ene ding dat jij zou moeten doen. God zal dan 
namelijk voor al het andere zorgen – klein of groot.

Dit boekje met 31 inspirerende stukjes is speciaal geschreven om jou te helpen dat 
ene ding te doen: je voeden met Jezus’ Woord en sterk zijn. Het zal je helpen om een 
sterk fundament te leggen voor je nieuwe leven als christen. Je zult hoe je het leven 
leidt dat de moeite waard is. Een overvloedig, gezegend, bevredigend, stressvrij en 
overwinnend leven!

In de Bijbel staat dat jouw toekomst net zo schitterend is als Gods beloft en en Hij 
komt Zijn beloft en altijd na! Je kunt dus uitzien naar betere tijden, omdat God van 
je houdt en wil dat je succesvol bent op elk gebied van je leven.

Klinkt je dat niet als muziek in de oren?
Dan gaan we van start!



Dag1
‘Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch is er niet één door God 
vergeten. Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, 
jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.’
LUCAS 12:6–7

Wat belangrijk is voor jou, is belangrijk voor God

V eel christenen denken helaas 
dat God het te druk heeft  met 

de ‘grote’ dingen, om interesse te hebben 
in de kleine problemen waar ze tegenaan 
lopen. Denk jij dat ook? Misschien is het 
die ruzie met een vriend, het bedplassen 
van je kind of een puist op je neus. Als 
het je dwarszit, wil God het voor je op-
lossen, hoe onbelangrijk het ook lijkt!

God wil op elk gebied en zelfs het 
kleinste detail van je leven voor je zor-
gen. Hij houdt zoveel van jou dat Hij de 
haren op je hoofd telt, en als Hij, jouw 
liefdevolle hemelse Vader, de kleine de-
tails van je leven kent en erin geïnteres-
seerd is, dan hoef je geen enkel probleem 
in je eentje op te lossen.

Toen mijn dochter Jessica drie werd, 
besloten mijn vrouw en ik dat we met 
haar naar Disneyland zouden gaan. Het 
was haar eerste kennismaking met Dis-
neyland en om te voorkomen dat iets 
haar bang zou maken, besloot ik om 

zelf eerst te gaan kijken of een bepaalde 
show geschikt was voor haar.

Terwijl ik ernaar keek, dacht ik steeds 
aan Jessica: Is dit te eng voor haar? Zou 
ze die zingende beer leuk vinden? Is het 
hier te donker voor haar? Ik besloot pas 
na het zien van de show dat ze deze ze-
ker leuk zou vinden.

Geliefde, jouw hemelse Vader zorgt bij 
het plannen maken voor jouw leven ook 
op die manier voor jou. Jij bent voort-
durend in Zijn hart, terwijl Hij zorgvul-
dig plannen maakt voor elk aspect van je 
leven. Alleen al de gedachte aan jou doet 
Hem glimlachen, omdat Hij weet dat de 
plannen die Hij voor je heeft  je je zullen 
zegenen (zie Jeremia 29:11).

Met welke problemen je nu ook te 
maken hebt, je kunt rusten in Zijn liefde 
voor jou. Geen enkel probleem is te on-
belangrijk voor Hem om op te lossen. Hij 
is niet alleen de almachtige God, maar 
ook je hemelse Vader die van je houdt!



Dag2
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de 

schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, 
mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’

PSALM 91:1–2

De Heer is jouw toevlucht

W e worden elke dag overspoeld 
met nieuws over confl icten, 

rampen, ziekten en virussen. We horen 
berichten over mensen die hun gelief-
den door bizarre ongelukken verliezen. 
We vragen onszelf dan ook af of er een 
plaats is waar we aan deze doorgedraai-
de wereld kunnen ontsnappen?

Ja, die is er! God wist dat al deze din-
gen zouden gebeuren en Hij heeft  in Zijn 
Woord beloofd ons te beschermen tegen 
ieder kwaad. Er bestaat geen duivelse 
valstrik waar onze Vader ons niet uit 
kan bevrijden wanneer wij ons vertrou-
wen op Hem stellen als onze toevlucht. 
Dat is Zijn beloft e in Psalm 91.

Of het nu gaat om een nachtelijke 
aardbeving, een krankzinnige sluip-
schutter, een onbekend virus of een 
terroristische aanval, God zegt: De ver-
schrikking van de nacht hoef je niet te 
vrezen, ook de pijl niet die overdag op je 
afvliegt, noch de pest die rondwaart in 
het donker, noch de plaag die toeslaat 
midden op de dag (Psalm 91:5–6).

Omdat je Hem tot jouw woning hebt 
gemaakt, waken er engelen over jou 

(Psalm 91:9–11). Zij luisteren naar Gods 
Woord, dus dat is een goede reden voor 
jou om dat ook te doen. Luisteren houdt 
in dat je instemt met Hem en uitspreekt 
wat Hij zegt over Zijn bescherming . De 
Heer zal dan Zijn engelen sturen om jou 
van dienst te zijn (zie Hebr. 1:14). 

Zeg niet: ‘Als het met die mensen kan 
gebeuren, dan kan het ook met mij ge-
beuren!’ Zeg: ‘Al vallen er duizend aan 
mijn linkerzijde en tienduizend aan mijn 
rechterhand, het kwaad zal mij niet be-
reiken!’ (Psalm 91:7). De wereld zegt dat 
er overal gevaar heerst. God zegt: ‘Jij bent 
ín, maar niet ván deze wereld. Je hebt 
Mijn bescherming, omdat je van Mij en 
in Mij bent’ (zie Johannes 17:14–23).

Door geloof heb je toegang tot de 
beschutting van de Allerhoogste, waar 
geen kwaad jou kan raken. Je hoeft  niet 
bang te zijn om te leven in de eindtijd, 
want de Heer is jouw toevlucht en ves-
ting. Dat staat in Zijn Woord, en wie vol-
ledig op dat Woord vertrouwt, zal mer-
ken dat het de volkomen waarheid is!



Dag3
‘Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen 
geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn 
jullie niet meer waard dan zij?’
MATTEÜS 6:26

Het goede leven zonder zwoegen

D e meeste mensen menen dat het 
goede leven niet mogelijk is zon-

der er hard voor te werken en emmers 
vol zweet te vergieten. Ze geloven dat 
je daar eerst een bepaald diploma, spe-
cifi eke opleiding, speciale baan en ook 
nog eens veel werkervaring voor moet 
hebben. Ik heb goed nieuws voor je: God 
heeft  een betere manier!

We moeten allemaal werken voor ons 
geld, maar de wereld wil je wijsmaken 
dat er een natuurlijk proces bestaat van 
zaaien, oogsten en vergaren, met het 
noodzakelijke wachten, ploeteren en alle 
stress die erbij komt kijken, voordat het 
goede leven aanbreekt. Maar God zegt: 
‘Mijn kinderen hoeven niet door dit na-
tuurlijke proces te gaan om van het goe-
de leven te kunnen genieten, want ze zijn 
niet onderhevig aan het systeem van de 
wereld. Ze kunnen vanuit Mijn econo-
mie gaan leven en Ik kan ze het goede 
leven onmiddellijk geven!’

Zoals God de vogels te eten geeft , die 
niet gebonden zijn aan het zaai-oogst-
vergaar-systeem van de wereld, wil Hij 
en zal Hij nog veel meer doen voor jou!

Jouw hemelse Vader wil dat je de gul-
heid van Zijn hart en Zijn verlangen om 

jou succesvol te maken kent. Er zijn veel 
mensen die dit hebben ontdekt, zoals 
die man in onze kerk. Toen hij zijn baan 
kwijtraakte, vertrouwde hij erop dat 
God hem een betere zou geven. Binnen 
vier maanden stond hij aan het hoofd 
van twee bedrijven.

Zijn nieuwe distributiebedrijf kreeg 
niet alleen een grote opdracht uit Singa-
pore, maar werd ook hoofddistributeur 
in Zuidoost-Azië voor een populaire 
productenlijn uit de Verenigde Staten. 
Zijn tweede bedrijf, een adviesbureau, 
kreeg twee projecten toegewezen door 
bedrijven uit Zuid-Korea en Hong Kong, 
waarmee een bedrag van zes cijfers ge-
moeid was.

God wil dat je weet dat je niet af-
hankelijk bent van het systeem van de 
wereld. Je hoort bij het koninkrijk van 
God – hetzelfde koninkrijk dat de vogels 
voedt die niet zaaien en oogsten, maar 
hun Schepper vertrouwen voor alles wat 
ze in hun leven nodig hebben. Besef dat 
jij voor jouw hemelse Vader veel meer 
waard bent dan de vogels, en laat Hem 
jou het goede leven geven, zonder het ge-
zwoeg en geploeter van de wereld.



Dag4
Maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoff er voor de zonden geoff erd 

had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. … Want met 
één off er heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.

HEBREEËN 10:12,14 HSV

In Gods ogen ben je volmaakt

G od ziet jou zonder fout, smet of te-
kortkoming, dus eer Zijn Woord 

en het volbrachte werk van Zijn Zoon 
door daar ‘amen’ op te zeggen! Twijfel 
er niet aan dat je in Christus volmaakt 
bent.

Jezelf als onvolmaakt zien is geen 
kwestie van bescheidenheid, maar van 
gebrek aan inzicht in het volmaakte of-
fer dat Jezus voor jou heeft  gebracht.

In de Bijbel staat: ‘Want met één off er 
heeft  Hij hen die geheiligd worden, tot 
in eeuwigheid volmaakt.’ Zie je dat? Je 
bent niet alleen geheiligd, maar ook tot 
in eeuwigheid volmaakt door dit off er 
van Jezus’ lichaam. In Gods ogen ben je 
zowel heilig als volmaakt!

Jouw zonden zijn volkomen wegge-
daan. Jezus zit nu aan de rechterhand 
van de Vader; niet omdat Hij de Zoon 
van God is (hoewel dat waar is), maar 
omdat Zijn werk van het wegdoen van 
jouw zonden compleet en volmaakt is!

In plaats van je steeds bewust te zijn 
van je zonden – het hebben van een 

slecht geweten (Hebreeën 10:22) – kun je 
een zuiver geweten hebben; een geweten 
dat vrij is van de schuld en veroordeling 
die door de zonde komen.

Als je merkt dat je je bewust wordt 
van je zonden, zeg dan: ‘Dank U, Heer 
Jezus, voor Uw geweldige werk aan het 
kruis. Het is een volmaakt werk dat mijn 
zonden totaal heeft  weggedaan.’

Zeg ook: ‘Heilige Geest, dank U dat 
U mij overtuigt van rechtvaardigheid, 
niet mijn eigen, maar Gods rechtvaar-
digheid, die Hij mij als geschenk heeft  
gegeven. Blijf mij hiervan overtuigen en 
herinner mij er vooral aan dat wanneer 
ik faal, ik nog steeds de rechtvaardigheid 
van God in Christus ben.’

God ziet jou als volmaakt; zonder 
zonde. Hij ziet jou gehuld in de prach-
tige witte mantel van Zijn eigen gerech-
tigheid. Hij behandelt jou als een recht-
vaardige, want zo heeft  Hij jou gemaakt. 
Verwacht dus dat je goede dingen zullen 
overkomen, omdat een rechtvaardige 
rijk gezegend wordt (Spreuken 10:6)!



Dag5
‘Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn 
levensduur toevoegen?’
MATTEÜS 6:27

Kies ervoor om je geen zorgen te maken

V eel christenen zijn bekend met 
Jezus’ retorische vraag: ‘Wie van 

jullie kan door zich zorgen te maken ook 
maar één el aan zijn levensduur toevoe-
gen?’ Toch laten maar weinigen van ons 
deze uitspraak in hun hart doordringen 
en zich door de liefde van God te bevrij-
den van hun gewoonte om te piekeren.

De waarheid is dat we door te pieke-
ren ons leven niet kunnen verlengen of 
ook maar iets aan ons fysieke bestaan 
toevoegen. Bezorgdheid berooft  ons 
juist van slaap, gezondheid en van een 
lang en goed leven. In feite zal de zalving 
van God pas vrijuit in je leven kunnen 
stromen als je zonder zorgen bent. Die 
zalving geeft  je kracht en geneest en her-
stelt je.

Een vrouw uit onze kerk kreeg na een 
mammogram te horen dat ze knobbels 
had in haar borst. Toen ze de schrift e-
lijke uitslag kreeg van de dokter, schreef 
ze daar het volgende op: ‘Jezus is mijn 
Geneesheer. Ik ontvang mijn genezing. 
Ik ben genezen. Ik rust volledig in God.’

Later die dag werd ze voor een biopsie 
in de kliniek verwacht om vast te stel-
len of de knobbels goed- of kwaadaar-
dig waren. Haar schoonzus met wie ze 
ging lunchen, zag hoe vrolijk en onbe-

zorgd ze was. Terug in de kliniek zat ze 
samen met een paar andere vrouwen te 
wachten op haar biopsie. De andere da-
mes zagen er heel ongerust uit, dus ver-
telde ze over Jezus en bad voor sommi-
gen. Toen ze aan de beurt was en er ook 
een scan werd gemaakt, zag ze de ver-
bijsterde blik op het gezicht van de arts. 
Er waren namelijk geen knobbels meer 
te bespeuren!

De dokter overlegde met de collega 
die de knobbels eerder had opgemerkt. 
Totaal perplex voerden beide artsen een 
onafh ankelijk onderzoek uit. Daarna 
kwamen ze terug en zeiden alleen maar: 
‘Het is een wonder!’

Als jij je bezorgd maakt, geloof je ei-
genlijk dat de duivel de macht heeft  om 
jouw leven binnen te dringen en dat God 
je daar niet tegen kan beschermen. Als 
je echter weigert om je zorgen te maken, 
toont dat jouw geloof in God. Je ver-
trouwt dan meer op het werk van Zijn 
liefde en kracht in jou, dan het vermo-
gen van de duivel om jou schade toe te 
brengen! Als je weigert je zorgen te ma-
ken, maar kiest om te rusten in het vol-
brachte werk van Christus, zul je de ma-
nifestatie van jouw zegen zien. Je zult je 
wonder zien!



Dag6
Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’

Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.
JOHANNES 19:30

Het is volbracht!

S tel je voor dat je in het Louvre 
naar de Mona Lisa, het beroem-

de schilderij van Leonardo da Vinci, 
staat te kijken. Zou het bij je opkomen 
om er meer penseelstreken aan toe te 
voegen? Natuurlijk niet! Het is gemaakt 
door een meester, dus wat zou er dan 
aan het schilderij kunnen worden toege-
voegd om het beter te maken?

Zo is het ook voor het werk van Je-
zus aan het kruis. Hij riep uit: ‘Het is 
volbracht.’ Je kunt een voltooid werk niet 
nog verder voltooien. Je kunt een vol-
bracht werk niet volbrengen. Onze red-
ding is een voldongen feit. Onze zonden 
zijn allemaal vergeven. We zijn voor al-
tijd gerechtvaardigd door Zijn bloed. 
Christus heeft  volledig en volmaakt be-
taald voor onze totale vergeving, recht-
vaardigheid en elke zegen!

Deze drie woorden ‘het is volbracht’ 
komen in feite van één Grieks woord: 
teleo. In Jezus’ tijd werd dit woord ge-
bruikt door dienaren die tegen hun 
meester zeiden: ‘Ik heb het werk vol-
bracht dat u mij opgedragen hebt’ (Jo-
hannes 17:4). Het woord teleo betekent: 
‘het is volbracht, het blijft  volbracht en 
zal altijd volbracht zijn’. Misschien is 

de belangrijkste betekenis van teleo wel 
hoe het in de handel gebruikt wordt: ‘De 
schuld is afgelost!’ Toen Jezus Zich gaf 
aan het kruis, voldeed Hij volledig aan 
de rechtvaardige eisen van de wet. Hij 
betaalde onze schulden volledig af!

Het zijn niet meer onze werken die 
ons Gods zegen opleveren, maar het vol-
brachte werk van Christus. Het christe-
lijke leven bestaat niet uit doen maar uit 
geloven in Zijn volbrachte werk. Onder 
de wet moeten we doen. Onder genade is 
het al gedaan!

Misschien zit alles je tegen vandaag. 
Jezus belooft : ‘Het is volbracht’! Je zult 
niet bevrijd worden, omdat je al bevrijd 
bent. Je wordt niet genezen, omdat je al 
genezen bent! God genas je tweeduizend 
jaar geleden al! In Jesaja 53:5 staat: … zijn 
striemen brachten ons genezing. Je bent 
al zwanger van genezing. Blijf rusten in 
Zijn volbrachte werk en je zult het resul-
taat ervan zien! 

Het werk is volbracht. De overwin-
ning is behaald. Onze zegeningen zijn 
gekocht met Zijn bloed! Leid je leven in 
het besef dat je niets meer hoeft  te doen 
dan te geloven – alleen geloven! Het is 
volbracht!



Dag7
‘Ik heb jullie een land gegeven waarvoor jullie niets hebben hoeven te 
doen, steden die jullie niet hebben gebouwd en waarin jullie zomaar 
konden gaan wonen, wijngaarden en olijfbomen die jullie niet hebben 
geplant en waarvan jullie zomaar kunnen eten.’
JOZUA 24:13

Je bent al gezegend!

G od wil je meer zegenen dan dat jij 
gezegend wilt worden! Hij wil zo 

graag dat jij van Zijn overvloed geniet, 
dat het wat Hem betreft  een gedane zaak 
is dat je oneindig veel meer krijgt dan je 
nodig hebt.

God heeft  al beloofd: ‘Ik heb jullie een 
land gegeven waarvoor jullie niets heb-
ben hoeven te doen, steden die jullie niet 
hebben gebouwd en waarin jullie zomaar 
konden gaan wonen, wijngaarden en 
olijfb omen die jullie niet hebben geplant 
en waarvan jullie zomaar kunnen eten.’

Hij zei niet: ‘Misschien geef ik het je,’ 
alsof het wel of niet zal gebeuren. Nee, 
Hij zei: ‘Ik heb gegeven,’ wat betekent 
dat het al is gebeurd. Het is alleen een 
kwestie van tijd voordat jouw openba-
ring van wat jij bezit door het werk van 
Christus, de overvloed voortbrengt waar 
Hij je al mee gezegend heeft .

Een gelovige uit de VS schreef ons dat 
hij een tijd geleden een auto nodig had, 
maar slechts de helft  van het benodigde 

bedrag had. Hij bleef rekenen en pieke-
ren, maar kon er niet meer van maken. 
Hij gaf het op om het zelf voor elkaar te 
krijgen en koos ervoor te rusten in de 
liefde van de Heer en Zijn vermogen om 
te voorzien. Weken later kon hij een auto 
kopen voor exact het bedrag dat hij had. 
Hij was zelfs twee jaar nieuwer dan de 
auto die hij eerder had willen kopen!

Verwacht dat God zal voorzien in 
jouw leven, omdat je in Christus al rijk 
gezegend bent. Jezus nam jouw plaats 
van armoede in aan het kruis: Tenslot-
te kent u de liefde die onze Heer Jezus 
Christus heeft  gegeven: hij was rijk, maar 
is omwille van u arm geworden opdat u 
door zijn armoede rijk zou worden (2 Ko-
rintiërs  8:9). In Hem ben je niet langer 
arm of gebrekkig.

Kijk dus niet langer naar eventueel 
tekort op natuurlijk gebied. Kijk naar 
het kruis en zeg: ‘Door Jezus’ volbrachte 
werk kan ik ervan uitgaan dat ik in al 
Zijn zegeningen wandel.



Gebed voor redding
Als jij alles zou willen ontvangen wat Jezus voor jou heeft  gedaan en Hem tot jouw 
Heer en Redder wilt maken, lees dan dit gebed alsjeblieft  hardop voor:

Heer Jezus, dank U dat U zoveel van mij hield dat U voor mij aan het 
kruis bent gestorven. Uw kostbare bloed wast mij schoon van al mijn 
zonden. U bent mijn Heer en mijn Redder, nu en voor altijd. Ik geloof 
dat U uit de dood bent opgestaan en dat U leeft  op dit moment. Door 
Uw volbrachte werk ben ik nu een geliefd kind van God en is de hemel 
mijn thuis. Dank U voor het eeuwige leven dat U mij schenkt en dat 
U mijn hart vult met Uw vrede en vreugde. Amen.

Blijf in contact met Joseph

Blijf in contact met Joseph via sociale media en ontvang dagelijks een inspirerende 
boodschap in het Engels.

Facebook.com/JosephPrince
Twitter.com/JosephPrince
Youtube.com/JosephPrinceOnline
Instagram: @JosephPrince

Andere Nederlandse boeken van Joseph Prince

Voor meer informatie over dit boek en andere inspirerende artikelen van Joseph 
Prince kun je terecht op: www.gracetoday.nl



Met ÉÉN DING wordt bedoeld het zitten aan Jezus' voeten om tijd met Hem door 
te brengen. Deze 31-Day Devotional is bedoeld om je juist daarmee te helpen. De dage-
lijkse overdenkingen gaan ook over praktische, alledaagse zaken, zoals gezondheid, voor-
ziening en bescherming die God jou als gelovige belooft. Verwacht dat je de komende 
31 dagen tijdens het doornemen van dit boekje de heerlijke liefde van je hemelse Vader 
zult ervaren.

Meer informatie over Joseph Prince en zijn boeken is te vinden op www.gracetoday.nl.

JOSEPH PRINCE is een toonaangevende stem in de 
verkondiging van het evangelie van genade aan een hele nieuwe 
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New  Creation Church, een levendige en dynamische gemeente in 
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De  kracht van juist geloven en Eet je weg naar leven en gezondheid. 
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