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Verhalen over de liefde van God 
Bijbelteksten met tekst en een afbeelding 

van Luus Verheijen 
 

Verhaal 15 
 

Dichtbij het doel 
 
 
 
 
Voorschoten, 16-01-2020, Luus Verheijen  
Voor Mark 
 
 
Inleiding 
Het kan wel zijn dat Mark nu erg ziek is.  
God gaf aan dat ik iets kon doen voor Mark.  
“Maar wat dan God?” vroeg ik.  
HET VERHAAL VAN DE TEKENING AFMAKEN, zei hij. 
En het verhaal op de website zetten denk ik. En ook de 
tekening op Facebook en Instagram plaatsen met een link  
naar de website. 
 
Jezus zegt: 
27Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, 
en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de 
daken.  
32Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik 
erkennen bij mijn Vader in de hemel.  
(Matteüs 10:27 en 32) 
 
 
Het Kruis bovenin de tekening 
Dat is Jezus. Jezus staat boven alles. Hij laat het levend water 
stromen. Ik laat me altijd leiden door God, bij het maken van de 
eerste lijnen voor een tekening. De kauwtjes gingen roepen, 
terwijl ik bezig was en daar reageerde ik op in de schets.  
Ze roepen bijna nooit. Alleen als de zon opkomt en wanneer ze 
eten krijgen. Pas na een aantal dagen zag ik, wat er op de 
tekening staat. De schets voor de tekening heb ik gemaakt, 
toen het papier op zijn kop stond. 
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1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het 
Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor 
ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In 
het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 
(Johannes 1:1-4) 
Ik denk dat alles wat bestaat in de natuurlijke wereld, eerst in de 
geestelijke wereld aanwezig is.  
 
 
Wat ik mag doen 
Toen ik met een burn-out thuis was in 2016, heb ik alles waar ik 
mee bezig was afgezegd en gevraagd wat God wil dat ik doe. 
Toen kreeg ik de volgende Bijbeltekst: 
 
6In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen. 
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, 
ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen 
en maak je tot een licht voor alle volken, 
7om blinden de ogen te openen, 
om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 
wie in het duister zitten uit de gevangenis. 
(Jesaja 42:6-7) 
Het was me meteen duidelijk dat dat over bevrijding gaat en 
over getuigen. Bevrijding heb ik zelf ook vaak nodig gehad.  
En ik vind het heerlijk om te getuigen. 
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Op één lijn  
“God mogen Mark en ik naast elkaar staan met hetzelfde licht, 
het licht van u God,” had ik gebeden… 
Op de tekening staan twee kruisen, die op een lijn in de richting 
van het huis staan. Dat zijn Mark en ik. Op andere tekeningen 
zijn we ook al door een kruis weergegeven. We hebben ons 
kruis opgenomen.  
24Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil 
komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en 
mij volgen. (Matteüs 16:24) 
 
Als ik zo kijk naar de tekening, dan denk ik dat Mark en ik 
dezelfde kant op gaan in de richting van Gods plan. Daarbij zijn 
we ook dichtbij elkaar. We zitten op één lijn. En we zijn voorzien 
van levend water. We zijn in de tekening vlak bij het huis.  
Op 18-02-19 zei God over het huis:  
DE PLAATS ZAL ZIJN TOT REDDING VAN VELEN. 
 
Wat Mark precies gaat doen, dat weet ik natuurlijk niet. De 
dingen die ik zie, gaan meestal over iets in of om het huis, of 
over iets wat we samen doen. Wat Mark mag doen dat zegt 
God vast wel aan hem zelf. Er zijn wel wat aanwijzingen. 
 
01-06-19  Ik zat te denken aan het huis en de kamerverdeling. 
De kleine kamer achter, daar zou ook een computer van mij 
staan. Dan begint een visioen.  
Ik kom binnen in die kamer. Er staan ook wat gemakkelijke 
stoelen met een tafeltje. Mark zit daar met iemand. “Luus,  
wil je even een afspraak inzetten voor mijnheer?” En dat ga ik 
dus doen. Leuk, dan ben ik toch niet voor niks management-
assistent geworden! De kleine kamer is dus ook Mark zijn 
spreekkamer. Wat hij daar bespreekt weet ik niet. 
 
31-08-19  Een visioen. Mark loopt weg naar iemand toe.  
Ik hoef daar niet bij te zijn. “In Naam van Jezus genees ik haar!” 
hoor ik hem zeggen, als hij iemand de handen oplegt. Ik heb 
het gevoel, dat hij iemand geneest van storing vanuit de 
geestelijke wereld. 
 
 
De vogels van de hemel 
Vogels hebben volgens de Bijbel de taak aan God bericht te 
doen over ons. Over hoe we denken en spreken. 
…want de vogels van de hemel zeggen het voort, hun vleugels 
brengen je woorden verder. (Prediker 10:20) 
Ik denk dat vogels ons ook bericht van God kunnen brengen. 
 
17-12-19  “God, dank u voor deze mooie dag. Geeft u Mark ook 
een mooie dag?” Ik denk aan de vogel-tekening die ik nu aan 
het maken ben. De kauwtjes zijn mijn vogel-vriendjes.  
Ik zit te denken: Mark en ik zijn eigenlijk al heel dicht bij elkaar 
en bij het plan, als je de tekening bekijkt. Heel veel kauwtjes 
praten nu ineens door elkaar. “Ja, ja, lekker!” zeggen ze. 
Uiteindelijk zeggen ze dat samen. Uiteindelijk zullen Mark en  
ik ook samen zijn.  
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Deze tekst van de vogels was een bericht van God denk ik. 
Hij maakte me wel aan het lachen. God heeft best wel humor!  
 
 
Gasthaus 
Ik had weer die hoofdpijn van vroeger. Die komt door angst.  
Ik zei: “We hoeven nergens bang voor te zijn: de Vader is er  
en Jezus.” Dat zei ik tegen mezelf en de kauwtjes. Want die  
zijn ook vaak bang. Ineens begint een visioen. 
Mark en ik zijn in het dorp bij het Gasthaus. We vragen of het 
huis misschien te koop is…  
“Ja” hoor ik hier dan een vogel zeggen. Als de wekker om half 
zeven afgaat, vertel ik dit aan Mark, met de foto van hem voor 
me. Want hij is natuurlijk niet hier. Dan zeggen de vogels: ”Ja, 
wat lekker, ja.” En eentje zegt: “Ja hè… 
“God, laat u Mark toch alles zien, alles weten! riep ik uit in mijn 
hart.” “Ja lekker”, zegt een vogel. Veel woordjes kennen ze niet 
maar de timing is wel bijzonder hier, vind ik. 
Ik ben Mark al meer dan drie jaar kwijt en ik heb hem niet terug 
kunnen vinden. Maar God heeft een gedeelte van zijn plan  
voor ons aan mij laten zien. Wat zou ik dat graag aan Mark 
vertellen… 
 
 
Onze bediening is vanuit het huis 
Het huis is mij al jaren bekend, via internet. Maar ik heb nooit 
de kans gekregen het aan Mark te laten zien. Daar kwam 
iemand anders tussen. Het staat in een klein dorp in Duitsland. 
Ik zag ons daar al meer dan 10 keer in een visioen... 
Zo te zien aan de tekening zijn er, waar wij zullen wonen, 
gevallen christenen. Zie de kruisen op de tekening, waar iets 
roods aan is. Jezus zegt: 
28Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt 
gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29Neem mijn juk op je en leer 
van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan 
zullen jullie werkelijk rust vinden, 30want mijn juk is zacht en 
mijn last is licht.’ (Matteüs 11:28-30) 
 
 
Je zult je muren Redding noemen en je poorten Faam 
Mensen bevrijden in Naam van Jezus zal een belangrijk deel 
van ons werk zijn. We mogen ook het levend water aan mensen 
doorgeven.  
“Van geweld in je land wordt niets meer vernomen,  
noch van verwoesting en rampspoed binnen je grenzen.  
Je zult je muren Redding noemen en je poorten Faam.”  
(Jesaja 60: 18) 
We zullen vrede hebben daar. Doel van Gods plan is Redding. 
Dat zetten we vast ook wel op het huis, dat God ons heeft 
beloofd.  
Een website is een poort naar de wereld. Daarom heb ik de 
website faam777.info genoemd. De website gaat over Gods 
Faam. Niet over die van mij. Faam betekent beroemdheid, 
goede reputatie. 
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En nu is het wachten nog op Mark voor ons plan van start kan 
gaan. God zal het hem vast wel laten weten, wanneer het tijd is. 
Daar ben ik zeker van. Intussen leer ik geduldig zijn…  
Ik hoef me niet om Mark zorgen te maken. Hij is immers in 
goede handen… 
 

18En toch wacht de HEER op het ogenblik 
dat hij jullie genadig kan zijn; 
toch zal hij zich oprichten 
om zich over jullie te ontfermen. 
Want de HEER is een God van recht. 
Gelukkig de mens die op hem wacht. 
(Jesaja 30: 18) 
 
 
De Regenboog 
18-12-19  Ik zong lied 689 van Opwekking. “Uw genade geeft 
ons de zekerheid, al wat u belooft wordt ooit werkelijkheid.”  
Daar geloof ik in.  
 
God zegt: 
17Als de regenboog in de wolken verschijnt, zal ik die boog zien. 
Dan denk ik aan mijn belofte. Die belofte geldt voor altijd.’ 
(Genesis 9:16-17  BGT: Bijbel Gewone Taal.) 
Er staat een regenboog boven ons huis in de tekening.  
God doet altijd wat hij belooft, dus kan een regenboog ook  
voor een belofte voor ons gelden. Toch? 
 
Ik las in mijn aantekeningen over Gods plan voor ons.  
Ik vroeg me af:  
“Worden verleden en toekomst door God aan één geweven? 
”En dan hoor ik de kauwtjes heel hard: ”Ja, ja, ja, ja, ja, lekker!” 
Leuk he. 
 
 
Als er niets anders bij staat komen de Bijbelteksten uit de NBV,  
de Nieuwe Bijbel Vertaling 
 
__________________________________________________ 
 
 

Luus Verheijen 
16 Januari 2020 
lv@faam777.info 
www.faam777.info 
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