
Dan zal Ik u uw gezondheid teruggeven 
en uw wonden genezen. Nu wordt u nog 
'Verstotene' genoemd en Jeruzalem heet 

'Sion, de plaats die niemand wil'. 
Jeremia 30:17 

Jeugdigen zullen uitgeput raken en de jonge 
mannen zullen het opgeven. Maar zij die 
hun hoop op de HERE hebben gevestigd, 
zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij 
stijgen op met vleugels als van arenden; zij 
zullen voortsnellen, maar niet moe worden; 

zij zullen wandelen zonder uitgeput te raken. 
Jesaja 40:31 

Mom/Dad:  After divorce or other loss 
children often want things to be the way 
they were…to hold on to the past. One way 
to help is to give the child a dollar bill and 
tell him if he will put it in his hand and 
make a fist tight enough that you can’t get it 
open he can keep the dollar.  Then when he 
starts to squeeze as tight as he can take out a 
$5 bill and tell him you will give it to him if 
he opens his hand and gives you his dollar.   
      Explain that God is SOMETIMES like 
that.  He doesn’t cause us to lose good 
things but if we open our hands and hearts 
he gives us something better.  These verses 
on renewal can help. 
 
All verses taken from Het Boek and used with 
permission of The international Bible Society. 

Hij Die op de troon zat, zei: "Ik maak 
alles nieuw." En Hij zei tegen mij: 

"Schrijf het allemaal op, want wat Ik zeg, 
is waar en betrouwbaar 

Openbaring 21:5 

Wilt U mij weer blijdschap en echte 
vreugde geven? Mijn lichaam en mijn 
ziel zijn terneergeslagen, maar U kunt 
mij weer oprichten en U laten prijzen. 

Psalmen 51:10 

Als u christen wordt, wordt u van binnen 
helemaal nieuw. U bent als het ware 

opnieuw door God geschapen. Er is een 
heel nieuw leven begonnen. 

2 Corinthiër 5:17 

Uw denken moet grondig vernieuwd 
worden. 

Efeziërs 4:23 

Maar nu bent u een nieuwe mens, die nog 
steeds groeit en God beter leert kennen. 
Zo zult u meer en meer gaan lijken op 

God, Die u heeft gemaakt. 
Colossenzen 3:10 

Niet omdat wij het hadden verdiend, 
maar omdat Hij met ontferming over ons 
bewogen was en medelijden met ons had. 

Hij heeft onze zonden afgewassen, ons 
nieuw leven gegeven en ons vernieuwd 

door de Heilige Geest, 
Titus 3:5 

Hij verfrist mijn innerlijk en leidt mij op 
de weg, waar Zijn recht geldt, tot eer van 

Zijn naam. 
Psalmen 23:3 

En de HERE zal u onophoudelijk leiden, 
in uw behoeften voorzien met goede 

dingen en u gezond houden; dan zult u 
lijken op een tuin met voldoende water, 

een altijd opborrelende bron. 
Jesaja 58:11 




