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Ik wens je veel plezier, rust en inzicht met het lezen en gebruiken van dit boek. 
En bovenal: Zegen!

Lieve Groet,

Lieve Lezer,

Met enorm veel plezier heb ik er aan gewerkt. En naarmate het vorderde voelde ik
zelf weer zo intens hoe mooi het is om deze lessen door te mogen geven aan andere
vrouwen. Wat ben ik blij dat dit het resultaat is! Maar nog veel meer: dat jij het gaat
lezen!

Ik schreef het speciaal voor jou omdat je opzoek bent naar rust  in je leven.
Je voelt dat er iets wringt. Dat je te druk en onrustig bent om écht te genieten
. 
Lekker op de bank zitten zonder nog 100 dingen te moeten of er echt helemaal zijn
voor je kinderen, dat is wat je wil. Maar het lukt je niet. Er zit nog zoveel in je hoofd!
Je weet en voelt dat het zo niet door kan gaan. En je wilt het anders! Weer leven in
rust en genieten van alles wat jou gegeven is. Maar je vraagt je af: "hoe doe ik dat
dan?" 

Daarnaast wil ik je ook leren leven in vertrouwen. Leer erop vertrouwen dat je er niet
alleen voor staat. Dat alles in het leven niet voor niets is en dat het, hoe dan ook,
goed komt. Dat vertrouwen mag er zijn of komen als je gaat vertrouwen op God.

Met dit E-book ga ik je op weg helpen met het vinden van rust én vertrouwen. Zodat
jij meer en meer voelt en beseft: Genieten van het leven is mogelijk, ook voor mij!

Ga er eens goed voor zitten. Lees het boek en denk na over de vragen die ik onder
aan elke pagina aan je stel. Schrijf het op zodat je het later terug kunt lezen en je
antwoorden nog eens kunt overdenken. Ga er ook actief mee aan de slag. Want
verandering ontstaat door het anders te dóen.
En kom je er niet uit? Schroom dan niet om een berichtje te sturen. Ik denk in liefde
met je mee!

Alsjeblieft, 

speciaal voor jou is hier het E-book:

In 10 lessen leren leven in rust en vertrouwen.
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Les 1 Leef in vertrouwen, leef met God

Deze eerste les is misschien wel gelijk de belangrijke les voor jou in dit hele boek.

Vertrouwen en leven in vertrouwen begint niet bij onszelf. Ook niet bij dit boek of bij
je vriend(in) of man. Nee, leven in vertrouwen begint bij God. 
Hij kent ons, hij weet precies wie we zijn en wat we nodig hebben.

Wij mensen zijn helaas niet altijd betrouwbaar. We vallen onszelf of een ander
weleens tegen. Ook al waren we van plan het nog zo goed te doen.

Maar God is wel betrouwbaar. Op Hem kun je écht vertrouwen. Hij bied je Zijn hulp
aan met een prachtige belofte erbij in spreuken 3:16: Geloof is dat men God
vertrouwd en je plannen zullen slagen. Hoe hoopvol is dat?!

Dat vertrouwen mag je als eerst aannemen in je leven. Dan weet je dat er altijd
iemand is die je helpt, kracht geeft en je vasthoudt. Vertrouw op God dan zal je
gelukkig zijn!

Leef jij met God?
In hoeverre vertrouw jij op God?
Benoem eens waar je dat terug ziet in jouw leven.
Wat is er bij jou of voor jou nodig om dat vertrouwen te laten groeien?

1.
2.
3.
4.

3

Om over na te denken:



Les 2 Heb lief 

Vaak ben je de hele dag door druk. Je staat klaar voor je werk, je gezin, je
huishouden en alle mensen om je heen. Het kan je zomaar een 'druk, opgejaagd
gevoel' geven. En hoe vaak denken we tijd te kort te komen in een dag?
Bedenk voor jezelf maar eens: hoe vaak antwoord jij op de vraag: "Hoe is het met je?"
met: "Druk hoor!"  

De wereld om ons heen vraagt zoveel aandacht! Telefoons piepen, mailtjes stromen
binnen, ons werk wacht, kinderen komen thuis, vergaderingen in de avond live of
online, we zijn er maar druk mee! 
Is dat dan per definitie niet oké? Nee zo ligt het niet. Het is goed om je tijd te
besteden aan de zaken en taken die jouw aandacht vragen en verdienen. Om
inspanning te tonen voor jouw taken waartoe jij geroepen bent. 
 
Maar de belangrijke vraag is: Hangt je leven er vanaf? Leef je zo voor alles in deze
wereld dat je het belangrijkste vergeet?
En wat het belangrijkste dan in het leven is? Jezus vertelde het ons: God liefhebben
boven alles ÉN je naasten als jezelf. 

Vertaal dat liefhebben met: 'goed zorgen voor' en

Zorg je goed voor je relatie met God?
Zorg je goed voor je naasten?
Zorg jij goed voor jezelf?

1.
2.
3.
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Vraag jezelf af:



Les 3 Sta eens stil

Zo druk zijn dat je niet eens in de gaten hebt dat je helemaal leeg bent. Totdat je op
de bank ploft en geen puf meer hebt om nog op te staan. Zó moe kan je zijn.
Herkenbaar?

Door gaan en door rennen zit vaak in ons systeem ingesleten. We voelen niet meer
dat we moe zijn totdat we echt helemaal leeg zijn.
Jij verlangt naar meer rust. 
Er is iets wat je gaat helpen: Door de dag heen eerder en bewuster stil gaan staan. 
En dan heb ik het over letterlijk stil staan. Met 2 benen op de grond.

Niks zweverigs maar gewoon echt stil staan. Daarom daag ik je uit:
Ga de komende dagen eens echt 2x letterlijk stil gaan staan in je dag. Bijvoorbeeld
bij je koffiezetapparaat of voordat je in de auto stapt. En voel dan eens hoe het écht
met je gaat.

Kies 2x een moment in de dag waarop je écht stil gaat staan.
Voel hoe je erbij staat. Wat voel je en waar?
Doe er iets mee! Bijvoorbeeld: Voel je je moe? Ga even zitten. Voel
je je gespannen? Adem eens rustig in en uit. En kijk eens wat het
met je doet.

1.
2.
3.
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Om te doen de komende dagen:



Les 4 Ga er op uit, de natuur in

De natuur zit bijzonder in elkaar, wist je dat? 
Is het je ooit opgevallen dat er zoveel ritme zit in de nerven van een blad of de
blaadjes van een bloem?
Het is zo gewoon dat het je misschien nog wel nooit is opgevallen. Het mooie is dat
het kijken naar het ritme van de blaadjes of de bloemen rust geeft in ons hoofd.
Echt waar. Dat heb ik niet zelf bedacht maar daar zijn veel onderzoeken naar gedaan.

Je ziet maar weer eens hoe ingenieus de natuur geschapen is.
En je kunt er gebruik van maken! Heel eenvoudig door de natuur in te gaan. Maak
eens een lekkere wandeling of pak de fiets. 

Wandelen geeft je rust, laat je vertragen. Het geeft je de ruimte om wat gebeurd is
te verwerken. En het maakt je creatiever! Als je zoekt naar een oplossing of een goed
idee kan een wandeling je letterlijk en figuurlijk vooruit helpen.

Gun jezelf de rust, pak de rust en ga er elke dag even op uit. De natuur in.  

Gun jij jezelf de tijd voor een wandeling?
Wat zou het jou opleveren als je meer rust in je hoofd ervaart

doordat je dagelijks even wandelt?
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Om over na te denken:



Les 5 Jij mag er zijn

We zij niet allemaal het zelfde. Gelukkig maar! Het zou een saaie boel worden hier op
aarde. Toch vinden we het vaak lastig, al die verschillen. 
Als we het niet eens zijn met elkaar bijvoorbeeld.  Herken je dat, dat je bang bent
voor de mening van de ander?
Wat vindt de ander van mij of hoe denkt zij over mij? Dat gaat dan door je hoofd.
Misschien ben je bang dat ze over je praten omdat je een andere mening hebt of er
anders uitziet. Herkenbaar voor velen, maar het is niet nodig. En je kunt het
veranderen!

Wat ik zo mooi vind is dat God ons waarschuwt voor angst voor andere mensen of
andere meningen. Wij mogen zijn wie zijn omdat Hij ons zo gemaakt heeft. Jij met
jouw kwaliteiten en jouw gedachten mag er zijn. Jij doet er toe!

Hoe je dat doet? Weet wie je bent, ken jezelf. Weet ook wat je kwaliteiten zijn én
weet dat God je wil helpen!

Ken jij jezelf en je kwaliteiten?
Hoe kijk jij naar jezelf?
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Om over na te denken:



Les 6 Vraag God om hulp

Als we weten dat Hij ons gebed beantwoordt, weten we dat wij krijgen waar we om
gevraagd hebben. Dat staat in de bijbel in 1 Johannes 5.

En toch.. als we vandaag bidden om een miljoen staat het echt niet morgen op de
bank. Toch beloofd God te geven waar we om bidden. Hoe zit dat dan?

God doet het bijna altijd anders dan dat wij mensen het zouden doen. Hij geeft vaak
het gevraagde op een andere, voor ons soms onbegrijpelijke manier.
Het kan langer duren dan wij denken dat goed is. Het kan lijken alsof God het niet
geeft maar toch..
Hij zorgt ervoor dat we precies datgene krijgen wat goed voor ons is. Bijvoorbeeld:
Hij geeft ons situaties waarin we de mogelijkheid krijgen om het gevraagde te
realiseren. Het betekend dus niet vragen en dan alleen maar afwachten. Nee, vragen
en dan er ook in vertrouwen naar handelen.

Dus: vragen én vertrouwen!

Als jij terug kijkt in je leven: Waar heb je op een andere
manier ontvangen dan jij vroeg?
Waar wil je God vandaag om vragen?

1.

2.

7

Om over na te denken:



Les 7 Vraag anderen om hulp.

Niet opgeven, even doorbijten, je kan het echt zelf wel.
Nog even deze was ophangen en de andere opvouwen. Of: nog even het
project afronden op je werk ook al ben je nog zo moe. En dan vooral: het
allemaal zelf willen doen.
We zijn er goed in om onszelf te motiveren om door te gaan.
Dat brengt ons vaak een stap dichterbij het doel wat we voor ogen hebben.
Heerlijk en vaak helpend! 
Maar soms schieten we er in door omdat we het allemaal zélf willen doen. We
denken dan we het wel zonder hulp moeten kunnen. Dat we niet zo moeilijk
moeten doen. Want anderen lukt het toch ook alleen?

Vaak gaan we hier te lang mee door. We worden moe, soms moedeloos of
uitgeput.
Wat we dan vergeten? Dat we anderen ook om hulp kunnen en mogen
vragen! Je hoeft niet alles alleen te doen. We zijn hier om elkaar te helpen en
te ondersteunen. Vaak zien anderen niet aan de buitenkant dat je het moeilijk
of druk hebt.

Wat je dan mag doen? Sta jezelf toe om anderen om hulp vragen! 

In welke situatie zou jij op dit moment wel hulp kunnen gebruiken?
Hoe zou het voor jou zijn als je daarbij hulp krijgt?

Wie zou je kunnen vragen?
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Om over na te denken:



Les 8 Leef uit liefde

In les 2 ging het over: heb lief. Deze 8e les is misschien wel de overtreffende trap. 
Leef uit liefde.
Liefde tussen God en ons en liefde tussen de mensen onderling is een bijzondere
gift. Want door de liefde die je in je voelt ben je tot zoveel meer in staat!
Als je moe bent kun je uit liefde toch nog dat restje energie pakken en geduld
opbrengen voor je kinderen. 
Als je liefde voelt schiet je minder snel in de verdediging maar kun je open en
onbevooroordeeld kijken en luisteren naar de ander.
Als je liefde voelt voor jezelf kun je mild zijn, compassie ervaren en jezelf vergeven
voor wat er fout ging.
We kunnen dat omdat Jezus dat voor ons als eerste heeft gedaan. Hij heeft al zijn
liefde voor ons getoond aan het kruis. En door die liefde is het mogelijk om te blijven
geloven, hopen én vertrouwen.

Wat betekend Gods liefde voor jou? 
Waaruit blijkt jouw liefde voor je naasten?

Ervaar jij liefde voor jezelf? Waaruit blijkt dat?
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Om over na te denken:



Les 9 Vertrouw op de mogelijkheden

Je verlangt naar meer rust in je leven. Je wilt meer genieten van het leven. En dan
opeens heb je een goed idee of mooi plan om het om het mogelijk te maken!
Je bent er enthousiast over maar... zodra je het wat concreter maakt lijkt het toch wel
erg lastig. Zo niet: onmogelijk.

Wij mensen zijn in staat een nieuw idee, van onszelf of van de ander, razendsnel om
zeep te helpen. We denken al snel: 'dat kan écht niet! of: 'Dat zou leuk zijn maar écht  
te ingewikkeld' of: 'Niet haalbaar'.
En zonder het idee verder te verkennen gooien we het weg. 
Omdat het onmogelijk lijkt. 
Maar heb je er wel eens over nagedacht waarom jijzelf of de ander met dat idee
kwam? Heb je het verteld en gevraagd aan God? Heb je het onderzocht?
Als een idee maar blijft terug komen ga dan op verkenning uit om te ontdekken wat
daar achter zou kunnen zitten! Onderzoek de mogelijkheden. Geef het een kans!

In geloof is niet veel mogelijk, nee ALLES is mogelijk als je gelooft dat Hij je kan
helpen. Dat heb ik echt niet zelf bedacht omdat het goed klinkt en hoop geeft. 
Nee, Jezus zelf heeft dat gezegd! Geloof jij het?

Heb jij een idee wat jou zou kunnen helpen meer rust te vinden?
Heb jij het idee weleens echt onderzocht en de kans gegeven? (Hoe klein of
groot ook)
Ook al lijkt het onmogelijk, onderzoek de mogelijkheden eens! Zijn die er?
Waarom wel of niet?

1.
2.

3.
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Om over na te denken:



Les 10 Leef in dankbaarheid

Dankbaar zijn voor alles in je leven. Dat klinkt simpel. En dat is het ook. 
Maar soms ervaar je die dankbaarheid niet omdat andere gevoelens overheersen.
Gevoelens van drukte, stress, teleurstelling, verdriet of boosheid voeren dan de
boventoon. Bij de één vaker als bij de ander. Maar niemand ontkomt aan minder fijne
gebeurtenissen en gevoelens.
Dat kan ook niet en het hoeft ook niet.
Wat hierin helpt is echt oog leren krijgen voor alles wat er wél is. Voor wat je wel
hebt ontvangen, waar je wel blij mee bent.
 
Daarom is deze 10e les een belangrijke les. Om je gevoelens meer in evenwicht te
brengen. Hoe je dat doet? Hou de komende tijd eens een dankbaarheidsdagboekje
bij. Schrijf dagelijks op waar je dankbaar voor bent. Op deze manier weet je niet
alleen met je verstand waar je dankbaar voor bent maar doorvoel je het ook!

Waar ben jij dankbaar voor?
Ben jij gewend dat te tonen en te uiten?

Hoe doe je dat dan? Hoe zien anderen dat?
Neem vandaag eens extra de tijd om je dank te uiten!
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Om over na te denken:



Wil jij je rust en vertrouwen laten groeien?

Alles wat je aandacht geeft groeit. 

Die uitspraak ken je vast. Wil jij je vertrouwen in God laten groeien? Wil jij meer rust
en ontspanning in je leven? Geef het dan de aandacht die het verdiend en ga er
verder mee aan de slag! Het komt niet vanzelf. Je hebt er wel iets voor te doen.

Dat hoeft niet direct groots te zijn. Doe het in kleine stappen. Want 3 kleine stappen
maken 1 grote stap en het kost je minder moeite :-)

Waar ga jij als eerste aandacht aan besteden?
Wat heb je daarvoor nodig?
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Leven in rust en vertrouwen zodat je weer geniet?

Zelf vond ik het lange tijd moeilijk om te leven in rust en vertrouwen en het lukt mij
echt niet elke dag vanzelf.
Maar dat het kan weet ik en ervaar ik steeds weer opnieuw.
Dat is wat ik jou ook van harte gun!

Wil jij meer inzichtelijk krijgen hoe je met kleine veranderingen de eerste stappen zet
op weg naar een leven in rust en vertrouwen? Dan help ik je graag!

Hoe? Tijdens een gratis inzichtsessie.
In deze online sessie van 30 minuten kijken we samen wat jij nodig hebt om weer te
gaan genieten van het leven. Je ontdekt wat nodig is zodat jij de rust en balans terug
vindt. Ook krijgt je 3 concrete tips die je direct toe kunt passen.

Meld je aan via: www.sterkincoaching.nl/aanvraag-gratis-inzichtsessie/ Dan neem ik
contact met je op!

'Samen bereik je meer dan alleen'

Schrijf hieronder vast al je vragen op die jij wilt stellen tijdens jouw sessie:
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http://aanvraag-gratis-inzichtsessie/


Dank!

Bedankt dat je dit boek las.
Bedankt dat je de tijd nam om je te verdiepen in jouw leven, in jezelf en in de relatie
met God. 

Ik zou het enorm waarderen als je laat weten wat dit boek voor jou heeft betekent.
Stuur je een mailtje naar: hanneke@sterkincoaching.nl ?

Lieve groet,
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Ruimte voor notities
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