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‘Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de h e e r . Ik heb jullie ge-
luk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst 
geven.’ 

(Jeremia 29:11)

Inhoud

  Dankbetuiging
 1.  Jouw ‘sweet spot’ (en die heb je, zeker weten!)

Deel een
Gebruik jouw unieke karakter
 2.  Pak je koffer uit
 3. Kijk terug op je leven’
 4. Bestudeer jouw S.T.O.R.Y.’
 5. Laat je niet leiden door hebzucht

Deel twee
Om God groot te maken
 6. Neem risico’s voor God
 7. Het mooiste plekje in het universum
 8. Geef God een staande ovatie
 9. Gods gezin van vrienden
 10. Geef je eigen reputatie op
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Deel drie
Iedere dag van je leven
 11. Hou van je werk
 12. Sta stil bij je doel
 13. Vertrouw op de kleine dingen
 14. Ken je kind
 15. Voel je niet te groot om iets kleins te doen
Conclusie: Twee verhalen van mensen die hun ‘sweet spot’ hebben 
ontdekt

Handleiding bij het ontdekken van je ‘sweet spot’

  Noten
 

dankbetuIgIng

Toen ik het niet meer wist, kwamen zij met antwoorden; was ik 
koppig als een ezel, zij bleven geduldig; zat ik op een dood spoor, zij 
brachten me weer op de rechte weg. Waar zou ik zijn zonder deze 
groep mensen?

Art Miller en de mensen van People Mangagement Internatio-
nal Inc. Zij delen van harte hun kennis uit en geven je alle tijd van 
de wereld. Dankzij jullie hebben tienduizenden mensen hun Maker 
beter leren kennen en hun doelen beter weten te stellen. Dank jullie 
wel, geliefde vrienden.

Rick Wellock. Ik wil mijn speciale waardering uitspreken voor 
jouw pogingen om me te helpen doelgericht te werken.

Karen Hill en Liz Heaney. Jullie weten geweldige resultaten te 
bereiken met iemand van middelmatige kwaliteit. Jullie zijn echt de 
besten. 

Laura Kendall. Het geluid op de achtergrond is een staande ova-
tie voor jou en je geweldige werk. Gefeliciteerd met je pensioen. We 
zullen je missen!

Carol Bartley. Op je eigen rustige manier kom je achter de ‘tim-
mermannen’ aan en stabiliseert het frame met de grammaticale ha-
mer en de schaaf voor de overbodige onzin.
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Steve en Cheryl Green. God heeft de hemel eeuwig gemaakt zo-
dat ik voldoende tijd zou krijgen om jullie te bedanken voor jullie 
trouwe en nuchtere vriendschap.

Susan Perry en Jennifer McKinney. Twee aardse engelen die ons 
kantoor opvrolijken.

Pat Hile en het team van de ‘My Story’ workshop van Oak Hills. 
De manier waarop jullie de mensen helpen met het ontdekken van 
hun ‘S.T.O.R.Y.’ is op zich al een geweldig verhaal. Moge God jullie 
werk zegenen. 

Greg en Susan Ligon. Bedankt voor jullie visie en inzicht in alle 
zaken die met de Lucado-familie te maken hebben. 

De medewerkers van UpWords: Tina Chisholm, Becky Bryant 
en Margaret Mechinus. Het meest fantastische trio op deze planeet. 
Hartelijk bedankt voor alles wat jullie doen.

De medewerkers van W Publishing Group en Thomas Nelson. 
Als er een prijs voor de beste uitgever zou zijn, zouden jullie hem 
winnen. Bedankt dat ik via jullie kan publiceren.

De oudsten, medewerkers en gemeenteleden van Oak Hill. Jullie 
zijn als de schaduw van een esp op een warme zomerdag. Mogen 
velen een schuilplaats in jullie schaduw vinden. Voor mij geldt dat 
in ieder geval.

John Tafolla. Dank je wel dat je je gaven wilt uitdelen.
Mijn dochters: Jenna, Andrea en Sara. Jullie hebben er altijd al 

mooier uitgezien dan jullie vader. Nu zijn jullie ook nog slimmer. En 
hij is enorm trots op jullie.

Mijn vrouw: Denalyn. God gaf Mozes manna, Elia vuur, Petrus 
een engel, en Max Denalyn. Degenen die twijfelen aan wonderen 
moeten mijn trouwalbum maar eens doorbladeren.

En God, mijn Ontwerper. Ik dank U dat U het verhaal van mijn 
leven hebt geschreven, ondanks mijn pogingen om mijn eigen ver-
haal te schrijven.

Jouw ‘sweet spot’  
(en dIe heb Je,  
zeker weten!)

‘Maar aan een ieder wordt de openbaring van de 
Geest gegeven tot welzijn van allen.’  

(1 Korintiërs 12:7, NBG 1951)

De ‘sweet spot.’ Golfers weten wat hiermee bedoeld wordt, evenals 
tennisspelers. Heb je ooit met een honkbalknuppel gezwaaid of met 
een tafeltennisbatje? Als dat zo is, dan weet je hoe het voelt als de 
bal de ‘sweet spot’ raakt. Raak de bal op deze plek die slechts enkele 
centimeters beslaat en knal! De samengebrachte krachten van het 
universum doen de bal wegschieten in een perfecte baan, waarna 
jij met grote ogen trots de bal nakijkt. Je arm doet geen pijn en de 
bal springt niet weg. Je vriendje denkt aan je verjaardag, de belas-
tingteruggave komt eerder dan verwacht en de stewardess geeft je 
een stoel in de eerste klas. Het leven in je ‘sweet spot’ loopt als een 
trein.

Maar je hoeft niet met een knuppel of een golfclub te slaan om 
dit te ontdekken. God heeft jou datgene gegeven wat fabrikanten 
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in hun sportartikelen verwerken. Een zone, een plek in jouw leven 
waar jij op je best bent, als een vis in het water. Hij sneed de curven 
in jouw leven op maat zodat ze zouden passen in zijn grote legpuz-
zel. En alles valt op zijn plaats wanneer jij jouw ‘sweet spot’ ont-
dekt. Maar hoe doe je dat? Welke dikke pillen moet je lezen, welke 
cursus moet je volgen, of naar welk informatief programma moet je 
kijken? Geen van alle. Je hoeft alleen maar goed te zoeken…

Jouw unieke karakter

Da Vinci schilderde slechts één Mona Lisa. Beethoven componeerde 
slechts één Vijfde Symfonie. En God maakte slechts één versie van 
jou. Hij ontwierp je voor een bepaalde taak. Zoek als een gouddel-
ver naar de voor jou unieke goudklompjes in je leven.

Toen ik zes jaar was heeft mijn vader een huis voor ons gebouwd. 
Het heeft de vakbladen voor architecten nooit gehaald, maar mijn 
moeder was er zielsgelukkig mee. Mijn vader bouwde het helemaal 
zelf, plaat voor plaat, iedere dag na zijn werk. Mijn jeugdige leeftijd 
weerhield hem er niet van mij een taak te geven. Hij bond een zakje 
voor de spijkers om mijn middel en gaf me een magneet, waarmee 
ik dagelijks enkele centimeters boven de grond over de bouwplaats 
struinde. 

Als je naar mijn gereedschap keek, wist je meteen wat mijn taak 
was. Spijkers verzamelen.

Als je naar jouw gereedschap kijkt, kun je ook ontdekken wat 
jouw taak is. Steen voor steen, in ieder leven, is God bezig om een 
koninkrijk, een ‘geestelijke tempel’ (1 Petrus 2:5) te bouwen. Hij 
heeft voor jou een belangrijke taak in dit project weggelegd. Kijk 
naar je gereedschap en ontdek jouw taak. Jouw talenten laten zien 
wat jouw bestemming is. ‘Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de 
kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dank-
zij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. 
Amen.’ (1 Petrus 4:11) Als God je een taak geeft, geeft Hij je ook 

de capaciteiten om die taak uit te voeren. Kijk naar je talenten om 
jouw taak te ontdekken.

Kijk eens goed naar jezelf. Je bent buitengewoon goed met cijfers. 
Jouw nieuwsgierigheid naar scheikundige verbindingen is niet te stui-
ten. Anderen staren kreunend naar ingewikkelde ontwerpen en jij ziet 
meteen wat er bedoeld wordt. ‘Dit is echt mijn ding,’ zeg je.

Sla acht op die innerlijke muziek. Niemand hoort die op jouw 
manier. 

Op het moment dat ik dit opschrijf is in een ander gedeelte van 
de kerk een kleuterklas bezig met het ontdekken van hun gereed-
schap. Voor ons lijken die klaslokalen net een kippenhok waarin 
iedereen door elkaar kakelt, maar God hoort een symfonie. 

Een vijfjarige kleuter zit aan een tafeltje dat onder de viltstift zit. 
Hij zegt niet veel. Zijn klasgenootjes 
hebben hun kleurwerk allang af, maar 
hij zit nog te peinzen. De kleuren fas-
cineren hem. Hij verwondert zich over 
de kleurenpracht van het felle groen, 
het marineblauw en het koninklijke 
paars. Met zijn meesterwerk in zijn 
hand rent hij naar papa en mama, po-
pelend om zijn kleuter-Picasso aan hen 
te laten zien.

Zijn zusje daarentegen vergeet haar 
tekening meestal mee te nemen. Zij 
vertelt onderweg niet over haar teke-

ningen. Zij praat over wat er is verteld. ‘De juf heeft vandaag een 
nieuw verhaal verteld!’ En ze hoeft niet aangespoord te worden om 
het hele verhaal in geuren en kleuren te herhalen.

En andere jongen geeft niet zo veel om verhalen of tekeningen, 
maar is meer op andere kinderen gericht. Hij roept de hele dag: ‘Hé, 
luister eens,’ staat vaak voorin de klas en stelt het geduld van de juf 
op de proef. Hij trekt de aandacht naar zich toe, lokt reacties uit. 

Kijk eens naar het 

raakvlak van je  

favoriete bezighe-

den en je talenten 

en je zult ontdek-

ken waarin jij 

uniek bent.

Jouw ‘sweet spot’ (en die heb je, zeker weten!)
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Zijn motto is: ‘Doe het op mijn manier. Kom met mij mee. Laten we 
dit eens proberen.’

Nietszeggende activiteiten op een onbelangrijke leeftijd? Of kleine 
aanwijzingen van verborgen talenten? Ik ga voor het laatste. De rus-
tige jongen met zijn fascinatie voor kleuren brengt later misschien 
prachtige muurschilderingen aan. Zijn zusje zal mogelijk scriptschrij-
ver worden of literatuur onderwijzen aan nieuwsgierige toehoorders. 
En de jongen die nu volgelingen aanspreekt, doet dat later misschien 
ten behoeve van een product, de armen of een kerk.

Hoe zit dat met jou? Onze Maker gaf mensen een taak, ‘ieder 
naar wat hij aankon’ (Matteüs 25:15).1 Als Hij je roept dan zorgt 
Hij ook voor je toerusting. Kijk eens terug op je leven. Waar ben 
jij goed in? Wat vind je leuk om te doen? Kijk eens naar het raak-
vlak van je favoriete bezigheden en je talenten en je zult ontdekken 
waarin jij uniek bent.

Ook jij hebt er een, een goddelijke vlam.2 Een ongebruikelijke 
oproep tot een ongebruikelijk leven. ‘Maar aan een ieder wordt de 
openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.’ (1 Korin-
tiërs 12:7, NBG 1951) Hiermee gaat het excuus ‘ik ben nergens 
goed in’ dus in rook op. Schreef de apostel Paulus: ‘Aan sommigen 
wordt de openbaring van de Geest gegeven…?’ Of: ‘Aan een paar 
mensen wordt de openbaring van de 
Geest gegeven…?’ Nee. ‘Maar aan 
een ieder wordt de openbaring van de 
Geest gegeven.’ Weg met dat ‘ik ben 
nergens goed in’ waarmee je jezelf 
omlaag haalt.

En ook weg met de andere kant, 
die van het arrogante: ‘Ik moet al-
les kunnen.’ Nee, dat hoef je niet! Jij 
bent niet Gods oplossing voor deze 
maatschappij, maar een werktuig in 
de maatschappij. Volg Paulus na, die 

zei: ‘We blijven binnen de grenzen die God ons heeft gesteld.’ (2 
Korintiërs 10:13) Ga op zoek naar wat jouw bijdrage is.

Maak je geen zorgen dat je niet de juiste vaardigheden bezit. Ko-
pieer niet de talenten van anderen. Probeer te ontdekken waarin jij 
uniek bent. ‘Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden 
van de gave die God je schonk.’ (2 Timoteüs 1:6) Doe jij evenzo…

God grootmaken

‘Alles is uit hem (God) ontstaan, alles is door hem geschapen, al-
les heeft in hem zijn doel.’ (Romeinen 11:36) De lucht die je net 
inademde? God heeft haar gemaakt. Het bloed dat door je lichaam 
stroomt? Dank God ervoor. Het licht waarbij je kunt lezen en de 
hersenen waarmee je kunt denken? Hij maakte ze beide.

Alles is uit Hem ontstaan… en bestaat in Hem. Wij zijn gescha-
pen om God te laten zien, om zijn heerlijkheid te weerspiegelen. Wij 
zijn het linnen waarop Hij schildert, het papier waarop Hij schrijft, 
de vruchtbare grond waarin Hij zaadjes strooit, een weerspiegeling 
van zijn beeltenis.

De in T-shirts gehulde footballfans van A&M uit Texas zijn 
hierin een voorbeeld voor ons. Na 11 september probeerden veel 
Amerikanen uitdrukking te geven aan hun vaderlandsliefde en so-
lidariteit. Vijf studenten stelden een plan op. Zij gaven de eerst-
volgende wedstrijd de naam Rood, Wit, Blauw en verkochten aan 
alle zeventigduizend fans een T-shirt. Het stadion veranderde in een 
menselijke vlag toen degenen op de derde rang de rode T-shirts aan-
trokken, degenen op de tweede rang de witte en degenen op de eer-
ste rang de blauwe. Kranten uit het hele land toonden de foto van 
deze actie op de voorpagina.3

Actueel! Hoe vaak gebeurt het dat duizenden mensen tegelij-
kertijd dezelfde krachtige boodschap uitdragen? God heeft ons zo 
gemaakt dat wij dat voor Hem kunnen doen. ‘Maar aan een ieder 
wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.’ 

God heeft ons 

gaven gegeven 

zodat we Hem 

bekend kunnen 

maken.

Jouw ‘sweet spot’ (en die heb je, zeker weten!)
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