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Stil worden …

‘Onthaasten’ is in de hectische wereld waarin wij leven voor 
iedereen goed. Even de dingen loslaten die je altijd bezig-
houden, even geen smartphone of iets anders wat onze 
aandacht vraagt. Even tot jezelf komen. Het is zonder meer 
goed om te doen, we doen het meestal veel te weinig. 

Psalm 62 heeft het ook over stil worden, rust nemen, maar 
dan niet in de zin van ‘tot jezelf komen’. Het is immers de 
vraag of dat gaat helpen. In Psalm 62 komt David in de stilte 
bij God, vindt hij vaste grond onder de voeten omdat hij 
weet dat God de rots is waarop hij kan staan en de bron is 
van zegen, van heil. Dan kun je tegen een stootje.

Bij God uitkomen als je stil wordt. Dat gaat niet vanzelf, je 
kunt er soms ook wel wat hulp bij gebruiken. Hulp om je 
gedachten te richten op God, om je weer te verbinden met 
het fundament van je leven. Misschien ook om het te ont-
dekken en je aan Hem te leren toevertrouwen. Dit dag-
boekje wil ons helpen om even stil te worden en de blik te 
richten op God. Om het van Hem te verwachten en vaste 
grond onder de voeten te krijgen.

Een gezegende leeservaring!

Ds. Jan Ouwehand
directeur GZB



Medewerkers overdenkingen volwassenen/gezin

01 jan. t/m 13 jan. : Ds. D. Rodenburg, Nunspeet
14 jan. t/m 27 jan. : Ds. P.B. de Groot, Eemnes
28 jan. t/m 10 feb. : Ds. D.C.G. van der Kraan, Namibië
11 feb. t/m  24 feb. : Ds. H.J. Donken, Renswoude
25 feb. t/m  10 mrt. : Ds. A.J. Kunz, Katwijk
11 mrt. t/m  24 mrt. : Ds. J.P. Ouwehand, Beekbergen
25 mrt. t/m 07 apr. : Ds. B. Jongeneel, Apeldoorn
08 apr. t/m 21 apr. : Ds. J.E. de Groot, Ede
22 apr. t/m 05 mei : Ds. W.J. Westland, Lelystad
06 mei t/m 19 mei : Ds. M.C. van Pelt, Rotterdam
20 mei t/m  02 juni : Ds. M.H. Vastenhout, Eethen
03 juni t/m  16 juni : Ds. R.F. de Wit, Ermelo
17 juni t/m  30 juni : Ds. C.A. van der Graaf, Heerde
01 juli t/m  14 juli : Ds. P.  Vroegindeweij, Lexmond
15 juli t/m  28 juli : Ds. P.C.H. Kleinbloesem, Peru
29 juli t/m  11 aug. : Ds. A.J. Post, Nieuw-Beijerland
12 aug. t/m 25 aug. : Ds. C. van Duijn, Delft
26 aug. t/m  08 sep. : Ds. M.P.D. Barth, Barneveld
09 sep. t/m  22 sep. : Ds. G. de Goeijen, Den Ham
23 sep. t/m  06 okt. : Ds. A. Vastenhoud, Den Haag
07 okt. t/m  20 okt. : Ds. P. Nobel, Monster
21 okt. t/m  03 nov. : Ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos
04 nov. t/m  17 nov. : Dhr. J.A. Haasnoot, Oeganda
18 nov. t/m  01 dec. : Ds. J. Snaterse, Vlaardingen
02 dec. t/m  15 dec. : Ds. J. Holtslag, Giessenburg
16 dec.  t/m  31 dec. : Ds. L. Plug, Barneveld



Medewerkers overdenkingen jongeren

01 jan. t/m 13 jan. : Diane Palm, Nijkerk
14 jan. t/m 27 jan. : Marieke Stolk, Stroe
28 jan. t/m 10 feb. : Ilja en Marleen Anthonissen, Israël
11 feb. t/m  24 feb. : Machiel Kommers, Mexico
25 feb. t/m  10 mrt. : Björn van Veelen, Ede
11 mrt. t/m  24 mrt. : Mariska Buitink, Klaaswaal
25 mrt. t/m 07 apr. : Anneke van Maanen, Barneveld
08 apr. t/m 21 apr. : Cora Treuren, Colombia
22 apr. t/m 05 mei : Mark Verheuvel, Schoonhoven
06 mei t/m 19 mei : Rianne Meerkerk, Bleskensgraaf
20 mei t/m  02 juni : Maarten Blom, Albanië
03 juni t/m  16 juni : Corinna de Groot, Bodegraven
17 juni t/m  30 juni : Leantine Dekker, Amersfoort
01 juli t/m  14 juli : Antonie Treuren, Colombia
15 juli t/m  28 juli : Cornelis Mosterd, Harskamp
29 juli t/m  11 aug. : Esther van Maanen, IJsselmuiden
12 aug. t/m 25 aug. : Ds. Christiaan Baan, Nieuwpoort
26 aug. t/m  08 sep. : Erika Kommers, Mexico
09 sep. t/m  22 sep. : Cock Kroon, Barneveld
23 sep. t/m  06 okt. : Rick van Elk, Reeuwijk
07 okt. t/m  20 okt. : Marya Heij, Zuid-Soedan
21 okt. t/m  03 nov. : Linda Fokkert, Rijssen
04 nov. t/m  17 nov. : Jetty van den Belt, Zuidoost-Azië
18 nov. t/m  01 dec. : Charissa en Geert Holwerda, Albanië
02 dec. t/m  15 dec. : Kees Zeelenberg, Bergambacht
16 dec.  t/m  31 dec. : Arjan Slagman, Rijssen 



Maanstanden

Elke dag staan de tijden vermeld waarop de zon en maan opkomen en 
ondergaan. Daarnaast staat bij de desbetreffende dag de maanstand 
aangegeven:

	= nieuwe maan
	= eerste kwartier 
	= laatste kwartier
	= volle maan

Op Toonhoogte

Elke dag wordt er naast een Psalm ook een lied uit Op Toonhoogte 
opgegeven. De opgegeven liederen in dit dagboekje zijn gekozen uit  
Op Toonhoogte, uitgave 2015.



JANUARI



MAANDAG 1 JANUARI

Nieuwjaarsdag

De vreze des Heeren is het beginsel van de kennis … 
 Spreuken 1:7

Waar zullen we het nieuwe jaar mee beginnen? Wat is 
ons uitgangspunt? Het spreukenboek weet het wel: de 
vreze des Heeren! Ontzag voor God, diepe eerbied, en 
beseffen Wie Hij is: de eeuwige Schepper van hemel en 
aarde. Ons leven ligt in Zijn hand; elke dag, een heel jaar 
lang.

Ontzag is niet hetzelfde als angst. Zeker, je kunt bang 
zijn voor God, bijvoorbeeld als je iets op je geweten hebt. 
Je houdt je hart vast: wat zal de Heere van mij denken? 
Maar de vreze des Heeren is vooral gevuld met dank
baarheid, omdat je beseft hoe groot Zijn liefde is in Jezus 
Christus. Daarnaast vol van vergeving: je mag opnieuw 
beginnen, het nieuwe jaar biedt nieuwe kansen.

Dan krijg je ook het verlangen om Hem te dienen. Eén 
vraag komt telkens weer terug: Heere, wat wilt U met 
mijn leven? Help mij te schiften en te scheiden tussen 
goed en kwaad. Houd mij dicht bij Uw hart. Leer mij in te 
zien wat echt van waarde is in Uw ogen. Geef mij de 
moed om daarvoor te kiezen.

Lezen: Spreuken 1:1-7
Zingen: Psalm 68:10 
 Op Toonhoogte lied 149

Zon op
Zon onder
Maan op
Maan onder

08.47
16.36
16.17
07.39



Het is heerlijk om mooie plannen voor het nieuwe jaar te 
bedenken. Tegelijk weten we heel goed dat het leven 
onzeker kan zijn. Wat of waar gaat 2018 je brengen?

De eerste twee weken van dit jaar gaan we op pad met 
Jozua. Hij staat aan het begin van een geweldig nieuw 
hoofdstuk in de geschiedenis van Israël. Na een tocht 
van veertig jaar door de woestijn, zegt God tegen Jozua: 
‘Sta op, steek de Jordaan over naar het land dat Ik ga 
geven!’ (zie vers 2) Niet Mozes, maar Jozua moet deze 
fikse opdracht dus uitvoeren. Wat zou hij gedacht of 
gevoeld hebben toen hij dit hoorde? Nergens geeft God 
een uitgebreide beschrijving van Zijn plan. De enige 
zekerheid die Jozua krijgt, is dat God bij elke stap aan
wezig is (vers 3). Jozua moet letterlijk gaan staan op de 
beloften die God geeft. Dat klinkt simpel, maar het vraagt 
om veel moed. Sta vandaag even stil bij je eigen leven. 
Heb ik voldoende geloof en vertrouwen in God om aan 
2018 te beginnen? 

Sta op!

Een gloednieuw jaar is vandaag gestart. Wat verwacht je ervan?
 

Jozua 1:1-6

God zegt: ‘Ik zal je niet loslaten en je niet verlaten!’ 
(zie vers 5) Houd je daar maar aan vast!

Jongeren



Lezen: Spreuken 1:20-27
Zingen: Psalm 111:6 
 Op Toonhoogte lied 295

… Ik riep, maar u weigerde … Spreuken 1:24

Stel, elke zaterdag ga ik naar de stad, naar het winkel
centrum, om goede doelen aan de man te brengen. Dus 
stap ik op mensen af en probeer een gesprekje aan te 
knopen. Hopelijk blijven ze even staan en willen ze luis
teren. Nog mooier is het als ze interesse tonen. Soms 
krijg ik iemand zover dat hij donateur wordt. De meesten 
willen echter niet. Je ziet ze denken: doorlopen, doen 
alsof ik niets zie. De een na de ander zegt: ‘Nee, geen 
belangstelling.’ Enig idee hoe dat voelt voor mij?

God biedt Zijn wijsheid aan. Hij stapt op ons af: ‘Hier, 
neem dit nu van Mij aan. Echt, het beste wat je kunt krij
gen. Ik wijs je de weg door het leven. Ik leer je goede 
keuzes te maken. Je zult een gezegend leven hebben.’ 
Maar waar zijn de mensen die dit aanbod met beide han
den aannemen? Waarom lopen de meesten voorbij en 
willen ze er niets van weten? Enig idee hoe teleurstellend 
dat voor God is? 

Je kunt voorbijlopen, maar denk wel goed na: zou je dat 
wel doen? Enig idee wat je dan mist?

DINSDAG 2 JANUARI

Zon op
Zon onder
Maan op
Maan onder



08.47
16.38
17.22
08.44



Op welke manier duikt Amalek, de vijand van God, op in 
jouw leven? Hoe strijd jij tegen hem?

We springen terug in de tijd. Het volk Israël is in de woes
tijn, en ja hoor, daar komen ze aan: de Amalekieten, een 
volk dat van vechten houdt. Het is de eerste keer dat 
Israël wordt aangevallen. Juist op dat moment komt 
Jozua in beeld. Hij wordt door Mozes geselecteerd als 
legeraanvoerder voor de strijd. 

Zou jij zo’n strijder als Jozua willen zijn? In dit gedeelte 
leer ik in ieder geval dat je op twee manieren kunt strij
den. Jozua staat echt aan het front, oog in oog met de 
Amalekieten. Maar boven op de heuvel is er nog een 
front. Daar staat Mozes met zijn handen omhoog. Hij 
bidt voor de overwinning. 
Het is opvallend dat de overwinning uiteindelijk aan 
Jozua wordt toegeschreven. In vers 13 staat: ‘Zo over
won Jozua Amalek …’ Natuurlijk was het God Die door 
het gebed van Mozes de overwinning gaf, maar dat 
neemt niet weg dat Jozua er ook voor moest strijden. 
Bidden en strijden horen dus bij elkaar. Als je strijdt, 
moet je bidden. Als je bidt, kun je strijden. 

Exodus 17:8-16

Er zijn van die momenten waarop je je zwak voelt.  
Je hebt het idee dat je wordt aangevallen. Wat doe je?

Handen omhoog Jongeren



Lezen: Spreuken 10:11-17
Zingen: Psalm 19:6 
 Op Toonhoogte lied 222

Haat wekt twisten op … Spreuken 10:12

Eind 2015 vonden er aanslagen plaats in Parijs. Terroris
ten zaaiden dood en verderf: meer dan honderd doden, 
en nog veel meer zwaargewonden. Ook een jonge moe
der kwam om: Hélène. Ze liet haar man Antoine en hun 
zoontje Melvil van 1,5 jaar achter. Wie peilt hun verdriet? 
De vader schreef een brief op Facebook aan de terroris
ten. Boven de brief zette hij: mijn haat krijgen jullie niet. 

Zo’n reactie verwachtte niemand. Zeker niet na het drama 
van deze aanslagen. Toch deed die jonge vader het. Hij 
wilde de negatieve spiraal van haat doorbreken. Op zijn 
minst een klein beetje daaraan bijdragen. Liefde is verras
send. 

Haat of liefde. Daar kun je voor kiezen. Maak die keuze 
dan ook. Laat je hart niet verstikken door boosheid en 
wrok. Open je hart voor de stroom van Jezus’ liefde. 
Laat het dóórstromen in je leven. Leg die ruzie bij, of laat 
die onenigheid verder rusten. 
Nee, nergens zegt God dat het gemakkelijk is om te kie
zen voor liefde … maar het kán wel. 

WOENSDAG 3 JANUARI

Zon op
Zon onder
Maan op
Maan onder

08.47
16.39
18.37
09.38



Geloven in de strijd of geloven in het wachten? Waar zou 
je zelf in willen groeien?

Dit is de tweede keer dat je Jozua in de Bijbel tegen
komt. Het is een hoogtepunt in de geschiedenis van 
Israël: God gaat Zijn verbond bevestigen. Iedereen wordt 
op dat speciale moment voorbereid. Eerst moet het volk 
zich klaarmaken. Vervolgens mag een selecte groep 
mannen (oudsten genoemd) met Mozes de berg op. Er is 
echter één persoon die nog een stap verder mag gaan: 
Jozua. Veertig dagen en nachten is Mozes in gesprek 
met God. Waar Jozua precies is geweest, is niet hele
maal duidelijk. Wat hij in die tijd gedaan heeft, weten we 
ook niet. Soms is het tijd om te strijden, soms is het tijd 
om te wachten. Zo werkt God.

Veel mensen vinden vooral wachten moeilijk. Oké, even 
wachten op de bus gaat nog wel, maar wat als je Gods 
wil zoekt en het blijft stil? Blijkbaar heeft leren wachten 
ook een doel. En misschien is God op die momenten wel 
dichterbij dan je soms denkt. 

Exodus 24:12-18

Ik vind wachten vaak moeilijk, ik wil liever iets doen. 
Toch zijn er momenten in je leven dat je moet leren wachten … 

Leren wachten Jongeren



Lezen: Spreuken 11:1-7
Zingen: Psalm 15:2 
 Op Toonhoogte lied 249

Een bedrieglijke weegschaal  is voor de Heere een  
gruwel … Spreuken 11:1

Een grof schandaal, ruim een jaar geleden. Weet u het 
nog? Een autofabrikant heeft gesjoemeld, op grote 
schaal. Software in de auto’s is heel slim afgesteld. Daar
door lijkt het alsof de auto minder vervuilende gassen 
uitstoot. Dat is goed voor de verkoop natuurlijk. Iedereen 
roept: ‘Wat een geldwolven.’ En men denkt: wat gaat er 
nog meer aan het licht komen? 

Sjoemelen, daar zijn we goed in. Het verhaal dat je ver
telt een klein beetje verdraaien, zodat jouw rol nog 
mooier uit de verf komt. De gegevens veranderen op het 
belastingformulier, maar niet te veel, een klein beetje 
maar; zodat je meer terug kunt krijgen. De weegschaal 
aanpassen, zonder dat de klant het in de gaten heeft: 
een heel klein beetje maar. Elk beetje winst is meege
nomen. Het leven is tenslotte duur. 

Wie de Bijbel opent, stapt de wereld van God binnen. Je 
leert wat Hem vreugde geeft, én waar Hij een hekel aan 
heeft. Geen twijfel mogelijk: aan sjoemelen heeft de 
Heere een gruwelijke hekel; in het groot én in het klein. 
Vergeet u Hem vandaag niet?

DONDERDAG 4 JANUARI

Zon op
Zon onder
Maan op
Maan onder

08.47
16.40
19.56
10.21



Jozua in 2018? Neem vandaag eens bewust de tijd om 
de nabijheid van God te zoeken.

Ook in dit bijbelgedeelte kom je Jozua weer tegen, maar 
je zou zomaar over zijn naam heen lezen. Jozua als strij
der tegen Amalek, Jozua als leider op weg naar het 
beloofde land; die kennen we allemaal! Maar Jozua als 
een soort wachter in de tent van Mozes? Wat moet je je 
daarbij voorstellen?
Je kent het verhaal van het gouden kalf. Dat was een 
drama in de geschiedenis van Israël. Na die gebeurtenis 
wil Mozes graag in de nabijheid van God zijn. Ver bij de 
andere tenten vandaan, bouwt hij een speciale tent van 
de ontmoeting. Iedereen die God wil zoeken, kan daar 
terecht. Als Mozes de tent binnengaat, daalt de wolk – 
het teken van Gods aanwezigheid – neer. Maar Mozes 
kan als leider niet altijd in de tent blijven. Als hij weer aan 
het werk moet, blijft Jozua achter. ‘[Hij] week niet uit het 
midden van de tent’, staat er in vers 11. 

Wat een geweldige tekst die ons een spiegel voorhoudt. 
Waar ben jij graag te vinden? Waar zoek jij God? Jozua 
zat in de tent van de ontmoeting; in de nabijheid van 
God. Zou ik naast hem willen zitten?

Exodus 33:7-11

Op welke plek ben je graag? Stel dat je die vraag aan Jozua zou 
kunnen stellen …

Altijd aanwezig Jongeren


