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Inleiding

Dit dagboek heb ik in de loop van drie jaar geschreven. Het is een

verzameling bemoedigingen die God in mijn hart legde in mijn tijd
met Hem. Ik wil ze met jou delen en ik bid dat ze je zullen bemoedigen
in je persoonlijke stille tijd met God. De ene overdenking is langer dan
de andere; sommige bevatten citaten en geloofsbelijdenissen, terwijl bij
andere een gebed is gevoegd dat je misschien wilt bidden.
Dit dagboekje ligt me na aan het hart, simpelweg omdat het uit mijn
eigen leven voortgekomen is. De dagelijkse overdenkingen bestaan uit
dingen die God me op verschillende momenten heeft geleerd, en ook
over specifieke dingen die Hij in mij bewerkte in de periode dat ik ze
schreef. Ik geloof dat je de aanwezigheid van God zult ervaren als je de
tijd neemt om Hem via Zijn Woord tot je te laten spreken.
Dit is in feite een van mijn gebeden voor jou als je in dit dagboekje
duikt: dat je ten volle zult begrijpen dat God door en door van je houdt,
en dat Hij met jou een hechte, persoonlijke relatie wil hebben. Ook al
zijn de verschillende onderdelen dus inzichten uit mijn tijd met God,
toch is het mijn bedoeling dat ze voor jou een startpunt vormen om
dieper te gaan in je relatie met Hem.
Gods Woord is bijzonder krachtig. Het heeft de kracht in zich om
jouw gedachten te vernieuwen en ons te veranderen naar het beeld van
Jezus Christus. Ik vertrouw erop dat je een nieuwe intimiteit met onze
Heer zult ervaren terwijl je dit dagboekje leest en bestudeert.
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God is onze Wreker
We kennen immers degene die gezegd heeft: ‘Het is aan mij om te
wreken, ik zal vergelden,’ en ook: ‘De Heer zal oordelen over zijn
volk.’
HEBREEËN 10:30

A

ls we dit jaar goed willen beginnen, is het belangrijk dat we geen
gevoelens van bitterheid of wrok het nieuwe jaar in meenemen. Het is
onwaarschijnlijk dat we een heel jaar hebben geleefd zonder dat
iemand ons heeft gekwetst, maar als we anderen niet vergeven, blijven
we de pijn die ons is aangedaan alleen maar voelen.
Ga bij jezelf na of je op iemand of iets boos bent, en als dat zo is,
vraag dan aan God om je te helpen te vergeven, te vergeten en los te
laten. God is onze Wreker, en als we Hem dat laten zijn, zal Hij al het
oneerlijke dat ons is aangedaan aan ons vergoeden. In de loop van mijn
leven heb ik geleerd dat we wrok nooit met ons mee horen te dragen.
Gods Woord zegt dat we de zon niet moeten laten ondergaan over onze
boosheid, want als we dat doen geven we de duivel een plaats in ons
leven (zie Efeziërs 4:26,27).
Doe jezelf een plezier, juist nu je aan dit nieuwe jaar begint, en
weiger nog langer boos of verbitterd te zijn. God heeft goede dingen
voor ons in petto, en die willen we niet missen doordat we weigeren
zaken uit het verleden los te laten. Begin het nieuwe jaar met een hart
vol vrede en neem je voor van elke dag te genieten.
Gebed: Vader, help me iedereen te vergeven die me vorig jaar heeft

gekwetst, en als ik iemand pijn heb gedaan, help hen dan mij te vergeven.
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Vertrouw altijd op God
Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn
aangezicht. God is voor ons een toevlucht.
PSALM 62:9

H

et is belangrijk te leven met een standvastig vertrouwen in God. Dat
houdt in dat we er een geestelijke gewoonte van maken altijd op Hem te
vertrouwen, en niet alleen als we iets nodig hebben of als er zich problemen voordoen. Ik zou er als moeder niet blij mee zijn als mijn kinderen me alleen zouden bellen of opzoeken als ze iets nodig hadden.
God is genadig en vaak helpt Hij ons ondanks dat we Hem hebben
genegeerd, maar dat is niet hoe Hij wil dat onze relatie met Hem is. God
heeft mij aangespoord om van dit jaar een jaar te maken waarin ik nog
meer op Hem ga vertrouwen, in alle situaties.
We hopen allemaal dat elke dag alleen maar goede en opwindende
dingen brengt en dat het precies gaat zoals we hadden gedacht, maar de
ervaring leert ons dat het zelden zo gaat – we kunnen in een file terechtkomen waardoor we te laat op een belangrijke afspraak komen, of
iemand kan ons teleurstellen of pijn doen. Als je besluit helemaal op
God te vertrouwen, zelfs nog voordat je met tegenslagen te maken hebt,
helpt dat je enorm.
Gebed: Vader, ik vertrouw U vandaag, wat deze dag me ook zal bren-

gen. Als er deze dag onverwachte moeilijkheden komen, dan vertrouw
ik er nu op dat U voor me zult zorgen en me in staat stelt te doen wat ik
moet doen.
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Je bent geliefd
God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor
ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
ROMEINEN 5:8

Vandaag herinnerde God me aan Zijn onvoorwaardelijke liefde!

Het is erg belangrijk elke dag te beginnen in de wetenschap dat je
geliefd bent! God houdt onvoorwaardelijk van jou en Zijn liefde is
meer waard en belangrijker dan die van wie dan ook. Hij houdt niet
van ons omdat we het verdienen, maar gewoon omdat Hij het wil.
Als je Gods liefde vrijuit ontvangt, zal het je zekerheid bieden en
kun je zonder angst leven. Gods volmaakte liefde drijft alle vrees uit
(zie 1 Johannes 4:18).
Je kent misschien de pijn als je niet uitgekozen wordt. Je werd
niet geselecteerd als klassenvertegenwoordiger of niet op het feestje
gevraagd waar iedereen naartoe ging. Het doet pijn als je wordt buitengesloten, maar vandaag luidt het goede nieuws voor jou dat God je
heeft uitgekozen! Je bent bijzonder voor Hem en Zijn liefde voor jou
zal nooit eindigen.
Gebed: Dank U Vader, dat U van mij houdt. Vandaag ontvang ik Uw

liefde door geloof en ik vraag U of het mij kracht mag geven.
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God zoeken
Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik
wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven,
om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te
onderzoeken in Zijn tempel.
PSALM 27:4

Mijn leven veranderde toen ik leerde dat God en Zijn aanwezigheid
zoeken mijn eerste levensbehoefte is. Zoeken is nastreven, hongeren
naar en iets najagen met alles wat in je is. Maak altijd tijd vrij om bij
God te zijn, om Zijn Woord te bestuderen en gewoon in Zijn aanwezigheid te rusten. Leer Hem voortdurend bewust op te merken.

Iets zoeken wat echt belangrijk voor
ons is, mag tijd kosten!
Spreek dit uit: Ik neem altijd de tijd om God te zoeken, omdat Zijn
aanwezigheid mijn eerste levensbehoefte is.
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De kracht van eenvoud
Voorwaar zeg Ik u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als
een kind, zal daarin beslist niet binnengaan.
LUKAS 18:17

Vanmorgen schreef ik in mijn dagboek: ‘Houd het simpel.’

Het leven is best ingewikkeld en kan zelfs erg stressvol zijn. Jarenlang heb ik gebeden dat mijn omstandigheden zouden veranderen
zodat ik blij kon zijn met mijn leven, maar uiteindelijk besefte ik dat
ik het leven anders moest benaderen. Hoe zit het met jou? Heb je last
van stress en verlang je naar een eenvoudiger leven? Vaak hebben we
het over ‘de goede oude tijd’ toen het leven eenvoudiger was, maar daar
hebben we vandaag weinig aan. Wat we nodig hebben is een andere
houding en een andere benadering van het leven.
Alleen dwaze mensen denken dat ze hetzelfde kunnen blijven doen
en toch tot een ander resultaat kunnen komen. Leer om eenvoudiger te
denken. Denk niet aan te veel dingen tegelijk, of laat je agenda niet te
vol raken. Nee zeggen als het nodig is zal je helpen je dagindeling
behapbaar te houden. Heel veel mensen willen van alles van ons, maar
we hoeven ons leven niet te verknoeien of onze blijdschap op te geven
om hen tevreden te houden. Neem deze dag wat tijd voor een inventarisatie. Ga bij jezelf te rade of je blij bent met hoe alles gaat. Zo niet, dan
raad ik je sterk aan om de aanpassingen door te voeren die nodig zijn,
zodat je wél blij wordt met je leven.
Gebed: Vader, ik houd heel veel van U, en ik ben dankbaar voor het

leven dat U mij hebt gegeven. Ik wil van mijn leven genieten en mijn
tijd goed benutten. Ik vraag U om hulp bij het doorvoeren van de nodige veranderingen, zodat mijn leven eenvoudig en sterk wordt.
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De schoonheid van geloof
Wentel uw weg op de HEERE, en vertrouw op Hem: Híj zal het
doen.
PSALM 37:5

Meer dan ooit tevoren zie ik hoe eenvoudig en mooi het geloof is en

hoe alles op eigen kracht willen doen het leven complex maakt en vrede
en vreugde wegneemt. De mens overdenkt zijn eigen weg (zie Spreuken 16:9), maar Gods wegen zijn altijd hoger dan de onze en werken
altijd beter (zie Jesaja 55:9). Ten langen leste heb ik geleerd dat als ik
me gefrustreerd voel dat vaak een aanwijzing is dat ik iets op eigen
kracht dacht te kunnen doen wat alleen God kan doen. Dat is voor mij
een teken dat ik opnieuw volledig op God moet gaan vertrouwen om
weer van Zijn vrede te kunnen genieten.
Zonder geloof kunnen we God niet behagen (zie Hebreeën 11:6) en
zonder Hem kunnen we niets (zie Johannes 15:5). Als je bezorgd bent
of als er een last op je schouders drukt, dan wil ik er bij je op aandringen het los te laten en opnieuw op God te vertrouwen. ‘Wentel jouw
weg op de HEERE’, en ‘Hij zal het doen’ (Psalm 37:5). God heeft al een
volmaakt plan voor jouw situatie en als je in Hem rust zal Hij Zijn werk
doen!
Gebed: Vader, dank U dat U in mijn leven aan het werk bent terwijl ik

in U rust. Ik vertrouw erop dat U het juiste op het juiste moment zult
doen. Help me altijd in geloof te wandelen.

7 januari

13

Ik ben beschermd
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal
overnachten in de schaduw van de Almachtige.
PSALM 91:1

Tijd met God doorbrengen beschermt ons tegen de aanvallen van onze
vijanden. Als ik hieraan denk, voel ik mij veilig en daar verlangen we
allemaal naar. Neem elke dag even de tijd om gewoon je aandacht op de
Heer te richten en te zeggen: “Ik weet dat U bij me bent en dat U mijn
Beschermer bent.” Hou die gedachte vervolgens even vast en laat je
erdoor troosten.

Er is geen enkel moment in je leven
dat God niet bij je is.
Spreek dit uit: God is altijd bij mij. Hij zal me nooit in de steek laten en

Hij beschermt mij tegen wie me kwaad willen doen.
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Word genezen
… en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
JESAJA 53:5

J

ezus kan je genezen, waar je ook pijn hebt, en Hij doet dat graag. Of je
pijn nu geestelijk, fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal of financieel is,
Jezus geeft er om, en Hij wil je helpen. Het is de wil van God dat je door
Jezus een groeiende, intieme relatie met Hem hebt. Hij wil dat je
gezond en energiek bent, dat je vrede in je hart hebt, emotionele stabiliteit geniet, genoeg goede vrienden en familieleden hebt en dat in al je
behoeften ruimschoots wordt voorzien, zelfs in zoverre dat je ook
ruimhartig kunt geven aan mensen in nood.
Als je op één van deze vlakken iets tekort komt, komt God je vandaag tegemoet. Hij vraagt je om op Zijn genezing te vertrouwen. Hij is
onze Arts en Zijn Woord is ons medicijn. Misschien is het nooit bij je
opgekomen dat Jezus je wil genezen, maar dat is wel zo. Ik bid dat je
zult vragen en ontvangen, zodat je blijdschap volmaakt zal worden (zie
Johannes 16:24). Als je er niet om vraagt, heb je niets (zie Jakobus 4:2).
Vraag dus vrijmoedig en blijf stevig op Gods beloften staan. Breng je
pijn bij Jezus, en je zult door geloof en geduld geheeld worden.
Gebed: Vader, genees mij overal waar het pijn doet. Ik vraag in Jezus’

naam of ik Uw genezing in mijn leven mag ervaren. Ik ontvang genezing door geloof en ik verklaar dat Uw genezende kracht nú in mij aan
het werk is!
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Groots leven
En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken
in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit,
overvloedig kunt zijn in elk goed werk.
2 KORINTHE 9:8

A

ls ik het gevoel heb dat ik niet meer in vuur en vlam sta, wakker ik
mijn vuurtje bewust aan door grote dingen te verwachten!
God is de God van overvloed, degene die wil dat wij een groots, vrij
en vol leven leiden. Durf groots te geloven, grote plannen en grote ideeën te hebben, want God is bij machte oneindig veel meer te doen dan
alles wat wij durven te hopen, te vragen of te denken (zie Efeziërs 3:20).
Het is tijd om God te vragen grote dingen te doen! Verwacht grote
dingen!
Wees niet bang God om grote dingen te vragen. Je kunt namelijk
niet te veel vragen zo lang je hart zuiver is en je bereid bent niet alleen
zegen van God te ontvangen, maar ook om overal waar je heengaat tot
zegen te zijn. De Bijbel zegt dat God zoekt naar mensen aan wie Hij zich
sterk kan bewijzen (zie 2 Kronieken 16:9), en dat zou jij kunnen zijn,
als je wilt geloven. Je hoeft geen perfecte prestaties te leveren om voor
het beste van God in aanmerking te komen; Houd gewoon van Hem
met je hele hart. Neem geen genoegen met minder dan het beste leven
dat je kunt hebben.
Gebed: Wonderbare Hemelse Vader, het maakt me zo klein dat U me

een overvloedig leven wilt aanbieden. Ik weet dat ik Uw goedheid niet
verdien, maar ik vraag U in geloof of U grote dingen voor en door mij
heen wilt doen. Dank U!
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Wees wijs!
Buiten roept de hoogste Wijsheid luid, op de pleinen laat Zij Haar
stem klinken.
SPREUKEN 1:20

Wijsheid roept op het kruispunt van elk besluit: ‘Volg mij.’ Met Gods

wijsheid doe je altijd nu iets waar je later voldoening in vindt. Leef niet
je hele leven met spijt omdat je afging op emoties, de populaire opinie
of je eigen wil. Wijsheid brengt je hogerop en geeft welzijn, vrede en
blijdschap.
Ben je op een punt beland waarop je een beslissing moet nemen?
Uiteraard maken we voortdurend keuzes en elk besluit is belangrijk,
maar sommige zijn belangrijker dan andere. Ik geloof dat je, als je voor
een belangrijk besluit staat, je emoties tot bedaren moet brengen voordat je kiest! Neem een verstandig besluit. Wijsheid is ten eerste rein en
daarnaast vreedzaam ( Jakobus 3:17) en ik spoor je aan op wijsheid te
wachten, zodat je geen spijt zult krijgen.

Gebed: Vader, ik leg me erop toe om al mijn beslissingen in wijsheid te

nemen. Maak het pad dat U wilt dat ik zal volgen alstublieft heel duidelijk. Dank U!

