
 
Want Ik weet welke plannen Ik voor u 
heb, zegt de HERE. Met deze plannen 
heb Ik voor u het goede op het oog en 

niet het kwade. Ik wil u weer een 
toekomst en nieuwe hoop geven. 

Jeremia 29:11 
 

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

Zijn naam. 
Psalmen 23:3 

 

 

Mom/Dad:  It is not always easy to help 
a child find the life God has planned for 
him.  Scripture is filled with GENERAL 
Guidance that is critical for all children.    
A good rule of thumb is to encourage 
children in the things they enjoy OR the 
things they are good at. 
         The best source of guidance for a 
life plan or career however is prayer.   
God has promised to answer.  No matter 
what SPECIAL plans God may have for 
our child we can’t neglect the 
GENERAL guidance needed by all.  
These verses may help. 
 
All verses taken from Het Boek and Used with 
permission of the IBS 

God heeft ons één gemaakt met Jezus 
Christus met de bedoeling dat wij het 
goede zouden doen, want dat heeft Hij 
altijd al gewild. Maar dan moeten wij 

daar ook ernst mee maken en die dingen 
doen! 

Efeziërs 2:10 

Leg uw werk in de handen van de 
HERE, dan zullen uw plannen 

werkelijkheid worden. 
Spreuken 16:3 

Ik weet dat u veel goed doet, hard werkt 
en geduldig bent. Ik weet dat u geen 

slechte mensen kunt verdragen; u hebt 
die zogenaamde apostelen als leugenaars 

aan de kaak gesteld. 
Openbaring 2:2 

Hij zal het blinde Israël langs een pad 
laten lopen dat het nog nooit heeft 

gezien. Hij zal de duisternis voor haar 
verlichten en de weg voor haar effenen. 

Hij zal haar niet in de steek laten. 
Jesaja 42:16 

 
Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons 

voor alle goed werk kan gebruiken. 
2 Timotheüs 3:17 

Telkens wanneer wij bidden, danken wij 
God voor u. Als wij met onze Vader over 

u spreken, denken wij steeds aan wat u 
allemaal uit geloof en liefde doet; en niet 
te vergeten aan de volharding, waarmee 

u vertrouwt op onze Here Jezus Christus.
1 Thessalonicenzen 1:3 

De wacht doet de deur voor hem open en 
de schapen spitsen hun oren als de stem 

van de herder klinkt. Hij roept zijn 
schapen bij hun naam en brengt ze naar 

buiten. 
Johannes 10:3 

Stuur Uw licht en Uw waarheid om mij 
te begeleiden. Laten zij mij naar Uw 

heiligdom en naar Uw woningen 
brengen. 

Psalmen 43:3 




