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God heeft jouw diepste geluk voor ogen!

Gerard en Lydia de Groot
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Gods verlangen

Heart2Heart is een bediening die de kerk

in de volle breedte wil helpen om het hart

van God te kennen en ervaren. We willen

iedere christen inspireren en

aanmoedigen om niet alleen een goede

kennis van de bijbel te hebben, maar ook

om zich uit te strekken naar het dagelijks

ervaren van Gods grote Vaderliefde. Want

wanneer een kind van God deze liefde

persoonlijk gaat ervaren, is een

natuurlijke volgende stap dat hij of zij

met vreugde in afhankelijkheid van God

zal gaan leven en Hem gehoorzamen.
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voor jou
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Wij geloven dat Gods hart overstroomt van liefde voor mensen en dat
Hij ons diepste geluk voor ogen heeft. Kinderen van God hoeven niet
gebukt te gaan onder een gevoel van schuld en schaamte, van angst,
verdriet en pijn uit het verleden of vast te zitten aan slechte
gewoontes. 
 
Wanneer je je openstelt voor deze liefde, doet God een wonder. Vanuit
Gods tegenwoordigheid vindt innerlijke genezing, bevrijding en vervulling
met Gods Geest plaats. En dan ga je schitteren! Je leven verandert van
gebrokenheid naar een gelukkig leven vol vreugde en hoop. 
Heart2Heart weet zich door God geroepen om christenen te stimuleren
Gods hart en herstel te ervaren en te groeien in geloof. Daarvoor
organiseren we zomerweken, conferenties en onderwijsdagen, publiceren
we boeken en films, en plaatsen we regelmatig bemoedigende posts op
social media en op onze website. 

Mogen we jou uitdagen en helpen om de liefde van God persoonlijk te
ervaren?

Onze missie en visie



Inhoud

- Even voorstellen

- De zomerweek

- De weg naar het ervaren van het hart van God via

   -Liefde, afhankelijkheid, gehoorzaamheid-

- Persoonlijk verhaal: Lydia en de spiegel

- Persoonlijk verhaal: Gerard en zijn gelofte

- Dankbaarheid
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Nadat zij tot in hun veertiger jaren als single hadden geleefd, bracht God hen op bijzondere wijze bij elkaar.

Gerard was voorganger, schrijver en een veelgevraagd spreker op conferenties.
Lydia had een carrière achter de rug in de zorg en was een zendeling geweest in Mozambique.
Na een aantal heftige trauma's is zij terug naar Nederland gekomen voor herstel en genezing. 

In 2010 zijn zij getrouwd.
 

Ze vinden het heerlijk om samen te spreken, onderwijs te geven en boeken te schrijven. 
Hun onderwijs kenmerkt zich door gedegen bijbelonderwijs over de dingen die zij zelf hebben doorleefd.

Het is dan ook geen droog en saai onderwijs, maar het is doorspekt met verhalen waarin zij Gods ingrijpen in
hun leven illustreren.  Ze verlangen er intens naar dat de Kerk zal beseffen wie zij is in Christus en dat ieder

christen zijn of haar plaats inneemt in de autoriteit en kracht van de Heilige Geest.
Want we zijn gezonden door Jezus om dezelfde dingen te doen die Hij heeft gedaan, 

in en door de kracht van de Heilige Geest
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Gerard en Lydia

Even voorstellen



De zomerweek
Een fantastische week voor het hele gezin!

Sinds 1999 is Gerard al betroken bij de Zomerweek. Deze week heette toen nog de
‘Herstelweek’. Eerst alleen als tiener- jeugdspreker en vanaf 2001 als vaste spreker.
Al snel werd hij gevraagd als bestuurslid van Herstel. Deze functie heeft hij bekleed
tot Herstel stopte en de Zomerweek werd voortgezet door Vrij Zijn in 2012. 
Vanaf 2010 hebben we samen als getouwd stel de zomerweek bezocht! Ook voor
Lydia is de Herstelweek een grote zegen geweest. Na haar terugkeer als zendelinge
uit Mozambique heeft deze week haar enorm opgebouwd en nieuwe sleutels
aangereikt om te leven als geliefde dochter van de Vader. 
De eerste preek die ze samen deden, ging over hun eigen verhaal, hoe ze elkaar op
een bovennatuurlijke manier van de Heer hebben gekregen. 
Vooral de impact die bedieningen hebben op kinderen, tieners en jeugd is enorm
groot. Dit heeft hen altijd geïnspireerd om niet alleen voor volwassenen te spreken,
maar juist ook voor deze belangrijke doelgroepen. Om Gods liefde en kracht over
deze jonge generatie te zien komen, ontroert telkens weer.



Liefde, 
afhankelijkheid,
gehoorzaamheid

 
De weg naar het ervaren van 

het hart van God
 

Jezus is hierin ons grote voorbeeld. Hij
ervaarde de onvoorwaardelijke liefde van de

Vader en dat zorgde ervoor dat Hij in
volledige afhankelijkheid van de Vader Hem

volkomen wilde gehoorzamen.
Deze gehoorzaamheid leidde zelfs tot de dood
aan het kruis zodat wij kunnen leven zoals God

het bedoeld had.
 

 Ik doe niets uit Mijzelf... want Ik doe
altijd wat Hem behaagt.

 Joh. 8: 28-29
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De liefde van God is in
ons hart uitgestort 
door de Heilige Geest.

 
Romeinen 5:5

Soms ervaar je bij een bepaalde tekst dat er een diepere diepte in zit
en dan is het goed om hem ook eens in andere vertalingen te lezen.
Bij deze tekst staat er in The Passion Translation: ‘And this hope is
not disappointing fantasy, because we can now experience the
endless love of God cascading into our hearts through the Holy
Spirit who lives in us’.  De liefde van God is dus ‘cascading’ in onze
harten door de Heilige Geest. Een cascade is een waterval. De liefde
van God stroomt dus als een waterval op je neer, rechtstreeks naar je
hart, of je het nu voelt of niet! En dat gebeurt door de Heilige Geest
die in je woont.

Er zijn te veel christenen die wel in God geloven, maar die Hem niet
ervaren in hun dagelijks leven. En nee, ons geloofsleven is niet
geworteld in ons gevoel, maar in het onveranderlijke woord van
God. Toch smacht ieder mens ernaar om die onvoorwaardelijke en
onbegrijpelijke liefde van God te voelen en te ervaren. 

Want is het überhaupt wel mogelijk om je volledig over te geven
aan een God waarvan je Zijn liefde niet eens kent en ervaart? 

God heeft jouw diepste geluk voor ogen! 
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Toen Jezus Zijn discipelen na de opstanding voor de eerste keer opzocht, zendt
Hij hen de wereld in om te doen wat Hij al die tijd aan hen voorgedaan heeft.
Direct daarna blaast Hij op hen en ontvangen zij de inwoning van de Heilige
Geest.
Niet lang daarvoor had Hij hen verteld dat Hij de wereld moest verlaten omdat de
Trooster, de Belofte van de Vader, anders niet zou kunnen komen. Nu was het
moment aanstaande dat Jezus naar de Vader ging en daarna zou Hij de Heilige
Geest uitstorten op Zijn Gemeente. Hij drukt de discipelen op het hart om te
wachten op de Belofte van de Vader want Jezus wist dat Zijn volgelingen niet
zouden kunnen wandelen in de werken die Hij had gedaan, zonder de vervulling
met de Heilige Geest.

Jezus heeft in Zijn bediening gedemonstreerd wat de Belofte van de Vader is.
Alleen in en door de kracht van de Heilige Geest was Hij in staat om als volkomen
mens te genezen, bevrijden, wonderen en tekenen te doen.
Hij roept ook jou en mij op om vanuit de kracht van de Heilige Geest ons leven
aan Hem over te geven zodat Hij het onmogelijke ook door ons heen kan doen!

Zoals de Vader Mij

gezonden heeft, zend

Ik ook u. En nadat

Hij dit gezegd had,

blies Hij op hen en

zei tegen hen:

Ontvang de Heilige

Geest.

J O H A N N E S  2 0 : 2 1 - 2 2

God heeft vele belofte in de Bijbel gegeven!
Toch is er maar één de Belofte van de Vader: de uitstorting van de Heilige Geest!
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http://www.heart2heart.nl/


 

JEZUS,
ons 

voorbeeld
 

Hij deed wonderen 

in de kracht van de

Heilige Geest

Hij deed 
niets zon

der 

dat de V
ader he

t Hem lie
t zien

 

Volkom
en Go

d en

Volkom
en me

ns

Hij veranderdewater in wijn, deedHij dat als God ofals mens?

Waarom mocht Hij geen gebruik 
maken van Zijn goddelijkheid?

Hij ge
nas 

een 
blindg

ebor
ene, 

deed
 Hij 

dat a
ls me

ns o
f

als G
od?

Jezus stierf als volmaakt 
mens voor alle

mensen

Er is één God
 en één

Middelaar, de M
ens

Jezus Christus
!

Alleen een menskon voor mensensterven! Jezus 
roept 

ons op
 om te

 doen 

wat on
mogelijk

 is



Het begint met liefde

Wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
1 Johannes 4:19

Ultieme LIEFDE is een Persoon.  Met een persoon kun je een relatie opbouwen en
binnen die relatie kun je voelen hoe de andere persoon is. Heeft hij een warme

persoonlijkheid of is hij koel en afstandelijk? Zo kun je dat ook met God ervaren. 
 

Het geheim van Jezus was Zijn diepe intimiteit met de Vader. Een liefdesrelatie waar
Jezus iedere dag prioriteit aan gaf. Jezus zei dat Hij voor de discipelen ook wilde dat
ze zouden zijn op de plek waar Hij was. Aan de boezem van de Vader. Daar is liefde,

bevestiging, vertrouwen, veiligheid en alles wat je nodig hebt. 
 

Net als Jezus dienen we te leren om te drinken van de aanwezigheid en liefde van
God. Het is een bron die nooit opraakt en de liefde die we ontvangen, mogen we

doorgeven aan anderen. 
 

Het begint met een keuze om je hart te openen en je uit te strekken naar het ervaren
van die overvloedige en onverzadigbare liefde.

 

De liefde van God, 
geeft mij liefde voor God!



Ik hield van God en toch voelde Hij altijd ver weg. God was
de God met het vingertje en ik voelde me bijna altijd falen
in mijn gehoorzaamheid aan Hem. Wat verlangde ik er
onbewust naar om Gods liefde te ervaren!

Ik vertelde iemand in mijn wanhoop dat het ervaren van
God niet voor mij was, God zag mij niet staan. Deze
persoon vroeg me om voor de spiegel te gaan staan,
mezelf in de ogen te kijken en te zeggen dat ik mooi was
en dat God van me hield. Ik snapte niet wat hij bedoelde,
maar ben het wel gaan doen. En ik was verbaasd...

Voor het eerst keek ik mezelf echt in de ogen en toen ik
tegen mezelf zei dat ik mooi was en dat God van me hield,
leek het of er een kurkdroge spons in mijn binnenste deze
waarheid opzoog. Ik begon te leren om van mezelf te
houden en te ervaren dat ik voor God van waarde was. Ja,
mijn hemelse Vader hield van mij en Hij begon me te
vullen met Zijn liefde voor mij. Ik ben dit langere tijd gaan
doen en ging ervaren dat er waarheid in plaats van leugen
in mijn gedachten kwam. 
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Lydia en de spiegel

Je bent mooi
God houdt

van jou!



                                  Bob George

Buiten een hart dat leert om van God te

houden, is er niets dat ons tot

gehoorzaamheid aan God zal brengen dan

alleen vrees voor straf.

        Doordenker

Aan het begin van ons leven 
als christen, maken we ons doorgaans

meer zorgen om wat wij doen, dan
om wie wij zijn.

 
Ons gedrag bepaalt dan of we ons

christen voelen of niet. Zijn we
gehoorzaam aan God of stellen we

Hem teleur...?
 

Maar we zijn van binnen veranderd,
we zijn een nieuwe schepping, samen

met Christus zijn we gestorven en
weer opgestaan.

 
Ik leef niet meer, nee, Hij leeft in mij.
Jezus woont door de Heilige Geest in
mij en daarom kan ik Jezus volgen en

Zijn stem gehoorzamen uit
wederliefde tot Hem.

 
HALLELUJA!
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Vanuit liefde voor God afhankelijk van Hem worden

Jezus leert ons wat echte, gezonde afhankelijkheid is. Voor Jezus was afhankelijkheid een groeiend en gelovend vertrouwen in
Zijn hemelse Vader. Vanwege de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, die Hij ieder dag ervaarde, maakte Hij Zijn houding,
gedrag en keuzes volledig afhankelijk van Zijn Vader. Zijn Vaders’ liefde was de bron waaruit Hij iedere dag dronk. Het was Zijn
vreugde om de Vader te behagen. Jezus' afhankelijkheid van de Vader bracht leven en vrijheid!

Ook wij zijn geroepen tot een leven van volledige, gezonde afhankelijkheid van de Vader. Naar de mate waarin Zijn liefde groeit
in je hart, zal je je vervolgens in diezelfde mate meer afhankelijk van de Vader durven opstellen. Liefde doet afhankelijkheid
groeien en helpt je om de Vader vanuit je hart te gehoorzamen. Een leven van afhankelijkheid aan de Vader, brengt grote zegen
voort!

In ieder mens zit een diep geworteld verlangen om onafhankelijk te zijn. We willen zelf alle regels bepalen
en ons door niemand laten gezeggen. Tevens merken we steeds weer dat heel veel mensen juist op een
verkeerde en ongezonde manier afhankelijk zijn van anderen. Een afhankelijkheid die zelfs verslavend kan
zijn en je kan roven van je identiteit, van wie je werkelijk bent. Dit is een afhankelijkheid die dood en
gebondenheid brengt!



Afhankelijkheid is geloven en vertrouwen

Tijdens het bijbelschoolprogramma hadden we naast theoretische lessen ook veel
praktische lessen en vooral deze lessen zijn me bijgebleven. Je kunt dingen leren
met je verstand, maar de dingen die je aan den lijve hebt ondervonden, vergeet je
nooit meer! 
De bijbelschool lag midden in de bergen en we gingen 'abseilen'. Bijna iedereen
had nog nooit in de bergen geklommen en we vonden het dus heel spannend.
Eerst kregen we uitgebreid onderwijs over het klimtouw waar we aan zouden gaan
hangen. Dit touw zou ons moeten behoeden voor een dodelijke val als we zouden
uitglijden. Het werd een heel technisch verhaal over de kernmantelconstructie en
de speciale manier waarop de touwen waren gemaakt. Het ging mijn pet al snel te
boven, maar uit het verhaal bleek wel dat dit touw niet kon breken en dat het onder
de hoogste veiligheidseisen was gefabriceerd. 

Na veel theorie moesten we uiteindelijk ons harnas aan en werd ik aan het touw
bevestigd. Toen kwam het moment dat ik over de rand keek en die gapende diepte
zag. Alle theorie was ik vergeten, ik moest me in geloof volledig aan dat touw
overgeven om te ervaren dat de dingen die verteld waren, ook werkelijkheid waren.

Is het niet precies hetzelfde in ons geloofsleven? We kunnen zoveel van God weten
in ons hoofd, maar als het erop aan komt, geloof je dan wat Hij je allemaal heeft
geleerd vanuit Zijn Woord? Vertrouw je Hem dat Hij je liefheeft en je beschermt?

 



Jezus leerde als kind Zijn ouders te gehoorzamen, als tiener en

jongvolwassene leerde Hij om de wet te gehoorzamen. En door de

verleidingen en worstelingen in de weg naar het kruis, leerde Hij om in alles de

Vader te gehoorzamen. Zo kon Hij als een volmaakt offer voor jou en mij

sterven. In de brief aan de Hebreeën staat het zo mooi: 'Zo heeft Jezus, ook al

was Hij Gods Zoon, geléérd om gehoorzaam te zijn. Maar dat kostte Hem

lijden en pijn. En doordat Hij volmaakt gehoorzaam was, kunnen de mensen

die Hem gehoorzamen het eeuwige leven krijgen.' 

Gehoorzaamheid

Jezus: 'Iemand die van
Mij houdt, zal doen wat
Ik zeg. Mijn Vader zal
van hem houden en
Wij zullen bij hem
komen en in hem

wonen.' 

Heb je er weleens over nagedacht waarom je God wilt gehoorzamen?

Komt het voort uit angst of plicht? Of ervaar je dat je Gods

liefde hebt leren kennen en gehoorzaam je Hem uit liefde?



De volgorde

is

belangrijk!

Platte tekst toevoegen

1 Leer God liefhebben

2 Groei erin om te leven in

afhankelijkheid van Hem

3 Gehoorzaam Hem als gevolg van

jouw liefde voor Hem!

 

Dan zul je Hem leren kennen

door ervaring!



Gerard en zijn gelofte

Toen ik 24 jaar oud was, had ik net een beginnende relatie met een meisje dat ik
van de bijbelschool kende. Op een dag, het was Goede Vrijdag, was ik in de
gebedsruimte van de gemeente waar ik oudste was. Ik was er alleen en tijdens
het bidden sprak God luid en duidelijk met een voor mij innerlijk hoorbare
stem: 'Ben je bereid om alleen door het leven te gaan?'. Mijn eerste reactie was
heel heftig omdat ik echt dacht dat het een boze geest was. Maar toen ik deze
vraag opnieuw hoorde, kwam er een diepe rust en vrede over me en begreep ik
dat God mij deze vraag stelde. Omdat ik in afhankelijkheid van God wilde leven
en ik al eerder stappen in geloof had gezet, durfde ik ook 'ja' te zeggen tegen
deze vraag. Ik was er van overtuigd dat God mijn diepste geluk voor ogen had
en dat dit de beste weg voor mij was. Toen ik 'ja' zei, ervaarde ik dat ik een
specifieke gave van Hem kreeg om gehoor te geven aan deze moeilijke vraag.

Een aantal weken daarna had ik opnieuw een ervaring met God waarin Hij mij
meenam in de toekomst. God sprak daar duidelijk doorheen dat ik op mijn
veertigste vrij zou zijn van de gelofte. Een maand voordat ik veertig werd,
ontmoette ik Lydia...



Dankbaarheid
is de 

taal van
geloof
F R O M  T H E  M I L L E R S



Het onderwijs dat we brengen is ook beschikbaar 
via boeken en kaarten!

Steengoed Onderwijs
neem een kijkje in onze webshop



FaceBook Instagram YouTube
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https://www.facebook.com/gerardenlydiadegroot/
https://www.instagram.com/heart2heartzomerweek/
https://www.youtube.com/channel/UCcBKo5yuS9yqOG2rxjcJkCw


Contactinformatie

Randweg 26, 3074 BN Nederland

Postadres

info@heart2heart.nl

E-mailadres

www.heart2heart.nl

Website


