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Voor mijn dierbare ouders





Lieve zussen in het geloof,

Als kinderen van God staan we nooit met lege handen. We mogen in alle 
omstandigheden kijken naar wat ons niet af te nemen is: Gods genade, elke 
dag opnieuw.
Soms doet je situatie je iets anders geloven. Het kan donker in je leven zijn 
door de moeiten die je meemaakt. Maar altijd gloort er licht. Het licht van 
Gods genade.
Je bent immers Gods kind. Er is geen dag waarop je het zonder zijn liefde en 
trouw moet stellen. 
Ik wens je toe dat je Gods liefde zult ervaren in de teksten van dit dagboek. Hij 
troost en bemoedigt ons. Hij geeft ons levenslessen en leert ons hoe het leven 
in zijn koninkrijk eruit ziet. De Bijbel bevat talloze geschiedenissen waarin we 
Gods genade zien schitteren in de levens van mensen zoals jij en ik.
Laten we bidden dat Gods genade zo ook zichtbaar mag worden in óns leven.

Grace
 



Leeswijzer

Boven elke overdenking staat een citaat uit een gedeelte van de Bijbel. 
Je kunt het betreffende hoofdstuk in zijn geheel lezen om de context van het 
citaat goed te begrijpen.
Er wordt meestal geciteerd uit de HSV en ook enkele keren uit de NBV. 
Je kunt het bijbelgedeelte altijd opzoeken in een vertaling die jouw persoon-
lijke voorkeur heeft.
Achter in het dagboek vind je een tekstenregister. Zo heb je een overzicht 
van de bijbelverzen waarover een overdenking geschreven is.

Sommige bijzondere dagen vallen niet jaarlijks op dezelfde datum. 
Daarom volgen hier enkele verwijzingen naar een passende overdenking:

Lijdensweek: 29 en 30 maart, 1 april
Goede Vrijdag: 2 april 
Stille Zaterdag: 3 april 
Pasen: 5 en 6 april 
Moederdag: 8 mei
Hemelvaartsdag: 13 mei
Pinksteren: 24 mei
Vaderdag: 19 juni



1 januari

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn,  
en Ik zal u rust geven.  

Mattheüs 11:28

Al kan de jaargrens als een nieuw begin voelen, we nemen onszelf mee het 
komende jaar in. En we nemen ook onze omstandigheden mee. Zeker, er zijn 
dingen die we voortaan anders en beter kunnen doen. Maar er is ook 
genoeg waar we niets aan kunnen veranderen, wat buiten ons vermogen 
valt. We tillen onze zorgen mee, over de grens van het jaar heen, de toe-
komst in. We nemen mee wie we zijn en wat we hebben meegemaakt. De 
sporen van het oude jaar zullen zichtbaar zijn in het nieuwe jaar.
Gelukkig gaat de Here Jezus met ons mee als onze Lastendrager. Dat klinkt 
bijna oneerbiedig. Alsof de Here Jezus de vervelende dingen maar van ons 
moet overnemen. Net zoals je een zware boodschappentas graag uit han-
den geeft. Toch is het waar. Hij nodigt ons uit om dat waar wij ons aan vertil-
len op Hém te leggen. Zonden, innerlijke strijd, verdriet. En alles wat daaruit 
voortkomt.
Jezus zegt: ‘Kom bij Mij en geloof in Mij. Open je hart, ontvang mijn troost en 
vergeving. Met Mij kom je verder, ook dit jaar. Je hoeft je niet voort te slepen, 
gebukt onder wat je zelf niet dragen kunt. Ik ben immers gekomen om die 
last van jou over te nemen. Ik ga met je mee! Ik draag je lasten, tot voor Gods 
troon, waar je genade zult vinden.’ (Hebreeën 4:16)



2 januari

Hij moet meer worden, maar ik minder.  
Johannes 3:30

Johannes de Doper weet dat zijn taak bijna ten einde gekomen is. Jezus is 
begonnen met zijn werk op aarde. De mensen beginnen bij Johannes weg te 
lopen en zoeken Jezus op om gedoopt te worden. Johannes’ leerlingen 
komen hem dit ongerust vertellen. Het verbaast hen dat Johannes dit aan-
moedigt. Ziet hij Jezus dan niet als een concurrent? Jezus is nota bene door 
hún meester gedoopt. En nu lijkt Jezus hem naar de kroon te steken!
Maar Johannes is alleen maar blij dat de mensen hem vergeten en naar Jezus 
gaan. Dat is hét grote doel van zijn werk. Johannes maakt opnieuw duidelijk 
wat zijn taak is: hij is maar een voorloper van de echte Koning. Johannes zegt: 
‘Het gaat niet om mij, maar om Jezus! Ik ben er om de mensen op Hém te 
wijzen.’
Is deze uitspraak geen prachtig voornemen voor het nieuwe jaar dat voor 
ons ligt? God moet groter worden en ik kleiner. Dit kan een doel zijn voor 
jou persoonlijk, in je eigen omstandigheden. Maar het kan ook een streven 
zijn van ons samen, als Gods kerk op aarde. Iedereen mag met zijn unieke 
gaven en mogelijkheden bijdragen aan Gods Koninkrijk. Het gaat er niet in de 
eerste plaats om hoeveel je doet of hoe zichtbaar je werk is. Op je eigen 
manier mag je naar de Koning van het leven wijzen. Dit grote doel zal onze 
andere goede voornemens vast en zeker inkleuren!



3 januari

Heer,  
help mij 

om U groot te maken, 
op de plaats 

die U mij geeft. 
Het gaat niet om mij 

maar om U. 
Laat uw liefde doorklinken 
in mijn woorden en daden, 

zodat zichtbaar is 
dat U mijn Koning bent.



4 januari

Want het zal gebeuren, zodra de voetzolen van de  priesters   
die de  ark  van de heere, de Heere van de hele aarde, dragen,  

in het water van de  Jordaan  komen, dat het water van de  Jordaan  
afgesneden wordt, namelijk het water dat van bovenaf vloeit;  

het zal blijven staan als een dam.  
Jozua 3:13

Als het volk Israël bij het beloofde land is aangekomen, maakt God een pad 
door de rivier de Jordaan. De priesters blijven met de ark van het verbond 
midden in de rivier staan, totdat heel het volk overgestoken is. God zelf staat 
daar als een machtige Wachter midden in de rivier, totdat al zijn kinderen 
veilig aan de overkant staan.
Voor God de Schepper bestaan er geen grenzen, geen barricaden. Geen 
natuurlijke grenzen, zoals de Jordaan. En ook geen barrières die door men-
sen opgeworpen zijn, zoals de muren van de stad Jericho.
Zoals God zijn volk leidde, zo zorgt Hij nog steeds voor zijn kinderen. Als wij 
vastlopen, zal Hij ons verder helpen. God, voor wie geen zee te diep en geen 
probleem te groot is. Wij weten niet alles wat God wél weet. Hoe vaak 
maakt Hij een weg voor jou, terwijl je dacht niet meer verder te kunnen? 
Hoe vaak houdt zijn hand tegen wat jou bedreigt, zoals God het water van 
de Jordaan tegenhield? 
Als je je toevertrouwt aan de God van hemel en aarde, zul je veilig het 
Beloofde Land bereiken.



5 januari

’s Morgens hoort U mijn stem, heere;  
’s morgens leg ik mijn gebed voor U neer  

en zie ik naar U uit.  
Psalm 5:4

Er is veel gebeden in de afgelopen weken. Tijdens de kerstdagen baden we 
om vrede, om de wederkomst van Jezus. Rond de jaarwisseling werd er 
gebeden om zegen voor het nieuwe jaar. En nu? Wat doen we na al deze 
gebeden? Het leven gaat z’n gewone gang. We gaan verder waar we geble-
ven waren. We worden opgeëist door onze omstandigheden.
Psalm 5 is een smeekbede van David. Hij bevindt zich in een benarde situatie, 
belaagd door zijn vijanden. Maar David is zijn dag begonnen met gebed. Hij 
stort zijn klacht bij God uit. David herinnert zichzelf eraan wie God is. Hij is 
rechtvaardig! Al lijken de omstandigheden soms het tegendeel te bewijzen, 
het kwade zal niet winnen!
Meteen aan het begin van de dag kiest David zijn focus. Hij richt zijn blik 
verwachtingsvol op de Helper. Daarna wacht hij vertrouwend op wat God 
zal doen. 
Wachten? Als je in de problemen zit, doe je meestal iets anders. Je raakt in 
paniek, je vlucht, je vecht. Nee, David kán wachten. Hij weet dat God voor 
hem zorgen zal.
Ook wij mogen de dag beginnen met gebed. Kies elke dag bewust je focus. 
Richt je blik op God. Herinner jezelf eraan wie Hij is en waar Hij voor stáát. 
Leg je omstandigheden in zijn handen en vertrouw op Hem. Hij zal voor je 
zorgen!



6 januari

Je bent
niet overgeleverd 

aan het lot, 
maar in de hand

van God.



7 januari

Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd  
voor elk voornemen onder de hemel.  

Prediker 3:1

Hoe hard je ook werkt, het is nooit zeker dat je het resultaat van je inspan-
ningen zult zien. Je steekt je beste krachten in de opvoeding van je kinderen. 
En toch kan het gebeuren dat je kind overboord gooit wat je hem hebt 
meegegeven. Of je hebt veel geïnvesteerd in een relatie. En toch ontstaat er 
verwijdering of zelfs een breuk. Je hebt je met hart en ziel ingezet voor je 
werkgever. Maar opeens word je ijskoud door een jongere werknemer ver-
vangen.
We hebben niet zelf in de hand of we wel of niet de vruchten van onze inzet 
zullen plukken. Oók het genieten van het resultaat van je werk ligt besloten 
in Gods leiding. 
De vruchten van je inzet vallen onder de betrekkelijkheid van het leven 
‘onder de zon’. Hoe vaak gebeurt het dat mensen sterven, zonder ooit te 
mogen zien wat de uitwerking van hun inspanningen is …
Geeft dit je een machteloos gevoel? Een gevoel van ‘overgeleverd zijn aan 
het lot’? Gelukkig zijn we dat juist níet. God zorgt voor ons, ook als we hier 
‘onder de zon’ teleurstelling en onrecht meemaken.
Dat mag ons rust geven. De verzen 1-8 bevatten niet zomaar een lijstje 
tegenstellingen. En de golfbewegingen van dit bestaan zijn allerminst wille-
keurig. Zowel de goede als de kwade dagen vallen onder Gods bestuur. We 
zijn in Gods hand.


