
Wil je meer weten over hoe God mensen het echte geluk 
geeft? Of heb je andere vragen over het christelijk geloof? 
Neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op. 

ER LIGT EEN GRATIS BIJBEL VOOR JE KLAAR.   Echt 

gelukkig!



Echt gelukkig!

Achter de zichtbare werkelijkheid gaan verborgen 
krachten schuil. Daar zijn alle spiritueel 
geïnteresseerde mensen het over eens. 
Maar… waar komen die krachten vandaan? 
Door wie worden ze beheerst? Door paragnosten, 
helderzienden of andere spirituele mediums? 
Dat is nog maar de vraag.

In de Bijbel, het Boek van God, wordt nadrukkelijk 
beschreven dat deze verschijnselen uiterst gevaarlijk zijn 
(hierover kun je lezen in het boek Deuteronomium, het 
achttiende hoofdstuk). Deze verborgen krachten worden 
namelijk aan de satan, de duivel, toegeschreven. Hij is de 
heerser van de duisternis. En hoewel het soms misschien 
lijkt alsof je door deze krachten geholpen wordt, is het 
tegendeel waar. Satan heeft uiteindelijk maar één doel: je 
ondergang.

Ook een onschuldig lijkend feest als Halloween, dat steeds 
vaker wordt gevierd, is minder onschuldig dan we graag 
willen geloven. Griezelen, duisternis en de dood staan 
centraal. Trouwens: dat geldt ook voor veel (kinder)boeken, 
muziek en fi lms.

OP ZOEK NAAR GELUK?
Ben jij iemand die geïnteresseerd is in het spirituele? 
Waar ben je dan echt naar op zoek? Waarom ga je naar 
een paranormale beurs? Of waarom vier je Halloween? 
Misschien ben je wel op zoek naar iets spannends, een 
kick. Of wil je juist verlost worden van bepaalde kwalen of 
zorgen. Uiteindelijk wil iedereen toch gelukkig worden, rust 
vinden?

Het echte geluk is te vinden bij Jezus, de Zoon van God. Hij 
is gekomen om zoekende, onrustige mensen rust te geven. 
Hij is sterker dan elke macht of kracht, ook van die van 
de duivel. Hij heeft niet je ondergang op het oog. Sterker 
nog: Hij heeft Zijn eigen leven opgeofferd om mensen te 
verlossen van de duistere macht en kracht van de zonde. 
Dat kan ook voor jou!

God doet dat door Zijn Woord en door Zijn Heilige Geest. 
Dit is geen geest van duisternis en angst, maar een Geest 
vol liefde en genade. Door die Geest ga je inzien dat je 
leven zonder God een leven is vol van zonde en daardoor 
vol van ongeluk. En door diezelfde Geest leer je dat het 
echte geluk te vinden is bij God. Dan krijgen de woorden 
van Jezus waarde, zoals deze:

‘KOM HERWAARTS TOT MIJ, ALLEN DIE VERMOEID 
EN BELAST ZIJT, EN IK ZAL U RUST GEVEN.’
Uit: Bijbel, boek: Matthéüs, hoofdstuk 11, vers 28


