


Gods heeft een persoonlijke doel 
voor jou
Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk,
maar heil hem die de wet bewaart.
(Spreuken 29:18, NBG)

Openbaring (zien, mentaal of geestelijk)
Verwildert (geen begrenzing, naakt)
De wet (instructie, richting, richting v.e. stroom)
Heil (gaat recht vooruit)



De Heer zei tegen mij: "Nog voordat Ik je maakte in 
de buik van je moeder, kende Ik je al. Al voordat je 
werd geboren, gaf Ik jou je taak. Toen al was Ik van 
plan om jou tot mijn profeet voor de volken te 
maken.
(Jeremia 1:4,5 Basisbijbel)



Yada = kennen

Adam ‘kende’ zijn vrouw



U zag me al toen ik nog helemaal geen vorm had.
Al mijn dagen stonden al in uw boek
toen ik nog niet één dag daarvan had geleefd.
Wat heeft U prachtige gedachten, God!
En zo ontelbaar!
(Psalmen: 139: 16,17 BB)





Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus 
Jezus om goede werken te doen, die God van 
tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden 
wandelen.
(Efeze 2:10, HSV)



Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun 
heeft Hij macht gegeven kinderen van God te 
worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook 
niet uit de wil van een man, maar uit God geboren 
zijn.
(Johannes 1: 12,13)



Het grotere plaatje van God

En het woord des Heren kwam tot mij: Wat ziet gij, 
Jeremia? Toen zeide ik: Ik zie een amandeltwijg. 
Daarop zeide de Here tot mij: Gij hebt goed gezien, 
want Ik waak over mijn woord om dat te doen.
(Jeremia 1:11,12 HSV)





Waarom doel ontdekken

Mensen dichter bij God brengen
Rentmeester over gaven
Beloning
Voldoening





Wat is Gods persoonlijke doel voor 
jou
Geestelijke gaven
Talenten
Persoonlijke voorkeuren
Waar hou je van?
Waar erger je je aan?
Waar of voor wie heb jij bewogenheid?



Voorbeeld TD Jakes

“Your gift is not for you”




