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VoorwoordVoorwoord

Hoi!

Wat leuk dat je dit boek hebt gekregen of gekocht! Het is een 
dagboek, waarin je elke dag een stukje kunt lezen. In bijna elk 
stukje geef ik een voorbeeld uit jouw leven op school en thuis. Zo 
begrijp je goed waarover het gaat. Ook leg ik steeds iets uit over 
God, de Here Jezus of het geloof. Bij elke dag staat een vraag, 
zodat je er nog eens over kunt doorpraten met degene die samen 
met jou dit boekje leest. En er hoort bij elk stukje een bijbeltekst, 
die je kunt opzoeken en lezen. 

Dit dagboek heet: God is altijd bij mij God is altijd bij mij –– onder, boven, voor en achter.  onder, boven, voor en achter. 
Je weet vast wel dat het een liedje is. Zoek het anders maar eens 
op en luister het een keer. Het is precies waar dit boekje over 
gaat. Wat je ook doet, waar je ook bent, God is er altijd bij. Dat is 
geweldig goed nieuws. 

Ik hoop dat je het een mooi dagboekje vindt, en dat je er goede 
gesprekjes over hebt. Maar dat komt vast goed! 

Groetjes, 
Pieter Both
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BoomhutBoomhut

Speel jij weleens in een boomhut? Eerst moet je naar boven klimmen. 
Dan zit je lekker hoog. Je kunt je heel goed verstoppen in zo’n 
hut. Niemand die jou ziet, maar jij ziet zelf wel heel veel. En je 
kunt heerlijk spelen in zo’n hut. Het is net een huisje waar je 
vader en moedertje in kunt spelen. Misschien staat er zelfs in je 
eigen tuin wel een boomhut die je hebt helpen bouwen. Dat is 
helemaal stoer! Sommige kinderen vinden het heerlijk om even 
alleen te zijn en gaan dan in hun eigen boomhut zitten. 

In de Bijbel kun je lezen dat je altijd bij God terecht kunt. Hij is 
een veilige plek waar je naar toe kunt. In Psalm 59 staat 
bijvoorbeeld dat God een burcht is. Een burcht is een kasteel waar 
je beschermd bent tegen gevaren. Je zou ook kunnen zeggen dat 
God een boomhut is waar jij veilig kunt zitten. Maar je kunt er 
natuurlijk ook heerlijk spelen. Want God vindt het prachtig om te 
kijken naar kinderen die lekker spelen. 

Kijk eens naar de voorkant van dit boek. Kijk eens naar de voorkant van dit boek. 
Wat vind je van die boomhut?Wat vind je van die boomhut?

Psalm 59:10



Mag ik wat drinken? Mag ik wat drinken? 

Als je dorst hebt, wil je drinken. Water helpt goed tegen de dorst, 
maar ander drinken vind je misschien veel lekkerder. Sommige 
kinderen drinken ranja of Roosvicee. Dat werkt allemaal hetzelfde. 
Je doet een beetje limonade uit de fles in een glas en dan doe je 
er water bij. Daarna kun je het lekker opdrinken. Het maakt wel 
uit hoeveel ranja je in het glas doet. Soms proef je de ranja bijna 
niet. En de andere keer is het lekker zoet. Hoe zoeter hoe 
lekkerder, toch? Zoet is fijn. 

Zoet is fijn, dat staat ook zo in de Bijbel. Dan gaat het over de 
regels van God. Want het is fijn als kinderen elkaar niet pesten. 
Het is goed als er geen ruzie wordt gemaakt. Dat staat allemaal 
in de wet van God.

In de tijd van de Bijbel hadden ze nog geen ranja. Toen was 
honing het zoetste wat er was! Daarom zegt de Bijbel dat Gods 
woorden zoeter zijn dan honing. 

Kun jij een regel van God noemen die heel goed is? Kun jij een regel van God noemen die heel goed is? 
Dan is die net zo zoet als ranja!Dan is die net zo zoet als ranja!

Psalm 119:103
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Naar voren en naar achterenNaar voren en naar achteren

Een speeltuin is altijd leuk. Misschien woon jij wel vlak bij een 
speelplek met een glijbaan of een wipwap. Veel kinderen vinden 
schommelen een van de leukste dingen. Houd jij ook van 
schommelen? Naar voren en weer terug naar achteren. Steeds 
hoger en hoger ga je. Hoe hoger de schommel, hoe leuker het is. 
Alsof je door de lucht vliegt zoals een vogel zweeft. Je voelt je 
helemaal vrij op de schommel. En het gevoel in je buik is ook zo 
lekker, precies op het hoogste punt merk je dat in je buik. 

Dat gevoel alsof je vliegt, staat ook in de Bijbel. Dan gaat het niet 
over een schommel, maar over God zelf. God draagt ons, net zoals 
een arend zijn jongen draagt. Een arend is een hele grote vogel, 
die zijn jongen kan meenemen op zijn vleugels. Als er gevaar 
dreigt, kan de vogel op die manier zijn jongen meenemen en 
beschermen. God zorgt voor ons op een manier die vergelijkbaar 
is. God helpt je als je het moeilijk hebt. Hij steunt je als je verdrietig 
bent. Zo zorgt God voor ons. Hij draagt ons, net als de arend. 

Wat vind jij het leukste om te doen in een speeltuin? Wat vind jij het leukste om te doen in een speeltuin? 

Deuteronomium 32:11
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HuilenHuilen

Iedereen moet weleens huilen. Als je op straat valt, en je knie 
bloedt en zeer doet, dan ga je huilen. Meestal is het snel weer 
over. Een pleister erop, misschien ook een kusje, en het is voorbij. 
Soms moet je huilen als er iets ergs gebeurt. Dan heb je geen pijn 
aan de buitenkant, maar voel je het vanbinnen. Het kan zijn dat 
je opa of oma heel erg ziek is, en je niet weet of ze nog beter 
worden. Er kunnen ook andere dingen zijn waardoor je moet huilen 
van verdriet. 

Wie huilt, heeft tranen. Die lopen uit je ogen naar beneden. Ze 
smaken een beetje zout, dat heb je vast al een keer geproefd. Je 
kunt dan een zakdoekje gebruiken om je tranen op te vangen en 
weg te vegen. In de Bijbel staat dat God onze tranen verzamelt. 
Hij stopt ze in een kruik of een vaas. Dat betekent dat God ook 
verdrietig is als wij huilen. Hij huilt mee.

 Wanneer was jij verdrietig? Wanneer was jij verdrietig?

Psalm 56:9
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VuurVuur

In de Bijbel staat dat God lijkt op vuur. Dat gaat dan vooral over 
de heilige Geest. Dat is mooi, want die heilige Geest is best lastig 
te snappen. Maar door de vergelijking met vuur leer je iets over 
Hem. Vuur maakt warm. Veel kinderen houden van fikkie stoken, 
omdat het spannend is. Je legt wat papier op de grond en wat 
takjes eroverheen. Dan een beetje vuur erbij en de eerste 
vlammen zijn te zien. Eerst een klein beetje, maar het fikkie 
wordt steeds groter en warmer. 

De Geest van God zorgt ervoor dat we het warm hebben. Zoals je 
het warm hebt als je tegen je moeder of vader aankruipt. God 
zorgt ervoor dat we nooit alleen zijn. Daarom is de heilige Geest 
gekomen. Als die voor het eerst komt, zijn er vlammetjes van vuur 
te zien boven alle mensen. Zo weet iedereen: God laat ons niet 
alleen. Dit geeft een warm gevoel vanbinnen. Zo lijkt de Geest van 
God op vuur. 

Houd jij van fikkie stoken?Houd jij van fikkie stoken?

Handelingen 2:3
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WipwapWipwap

Als je gaat wipwappen, heb je iemand anders nodig. Het is dan 
handig dat je allebei ongeveer even zwaar bent. Want als je vader 
aan een kant van de wipwap gaat zitten, zit hij helemaal op de 
grond en zit jij hoog. Dan kom je nooit meer naar beneden. En als 
je samen op de wipwap zit en iemand stapt er plotseling af, val je 
met een rotgang naar beneden. 

God heeft ons zo gemaakt dat we elkaar nodig hebben. Jongens 
hebben meisjes nodig. Oude mensen hebben jonge mensen nodig, 
en andersom. Leven is net als wipwappen. Je hebt elkaar nodig. 
Want als iedereen alleen maar voor zichzelf leeft, is het leven 
heel saai. Dan zijn alle mensen eenzaam. Zoals je elkaar nodig 
hebt om te spelen op een wipwap, zo heb je je hele leven mensen 
nodig. Jij hebt je ouders nodig, want wie zou je anders te eten 
geven? Je hebt vriendjes nodig, want met wie kun je anders 
spelen? 

Wie heb jij nodig?Wie heb jij nodig?

Genesis 2:18
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De kangoeroeDe kangoeroe

De kangoeroe is een grappig dier. Als een klein kangoeroetje 
geboren wordt, kan hij nog helemaal niet zelfstandig leven. Hij 
moet nog in de zak van zijn moeder. Daar krijgt hij lekker te eten 
en te drinken. Het is er ook ’s nachts warm. (Overdag is dat niet 
zo’n probleem, want de meeste kangoeroes leven in Australië en 
daar is het lekker warm.) En als er gevaar is, hoeft de babykangoeroe 
niet zelf hard weg te rennen. Hij springt gewoon bij zijn moeder 
in de zak, en dan kunnen ze er samen vandoor. Het grote voordeel 
van zo’n zak is, dat moeder en kind altijd dicht bij elkaar kunnen 
zijn. 

God lijkt op een moeder die heel veel van haar kinderen houdt. 
Het liefste wil God iedereen dicht bij zich hebben. Dan kan Hij goed 
voor ons zorgen en ons beschermen. Als je dicht bij God bent, kun 
je ook makkelijk met Hem praten. 

Wanneer ben jij graag bij je moeder in de buurt?Wanneer ben jij graag bij je moeder in de buurt?

Psalm 131:2
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StiekemStiekem

Heb jij weleens iets stiekem gedaan? De meeste kinderen wel. 
Misschien ging het zo: je moeder of je vader zag het gewoon aan 
je. Ze vroegen: ‘Is er iets?’ En je probeerde natuurlijk te zeggen 
dat er niks aan de hand was. Toch wisten je vader of moeder dat 
het niet helemaal klopte wat je vertelde. Misschien zagen ze het 
aan je ogen. Het kan ook dat je begon te stotteren. Of je kreeg 
plotseling een rode kleur. En toen ging je toch maar vertellen wat 
je had gedaan. Dat lucht op. Want eerlijk zijn geeft een goed 
gevoel. 

God vindt het fijn als je eerlijk bent. Het bijzondere van God is dat 
Hij alles van ons weet en tegelijkertijd ook hoopt dat we alles aan 
Hem vertellen. Echt iets stiekem doen, kan dus niet bij God, want 
Hij ziet ons. De Bijbel zegt dat niks voor God verstopt of verborgen 
is. En God wil ook graag dat we zeggen wat we hebben gedaan. 
Ook als het niet goed was wat we deden. 

Wat heb jij weleens stiekem gedaan?Wat heb jij weleens stiekem gedaan?

Psalm 139:1-3
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De maanDe maan

God heeft de maan gemaakt. Dat deed God op dezelfde dag als 
toen Hij de zon en de sterren maakte. God was zes dagen bezig 
om de aarde te maken. Op de vierde dag maakte Hij alles wat in 
de lucht licht geeft. Vanaf toen was er ’s nachts ook een beetje 
licht. De maan zelf geeft trouwens geen licht. Het is meer een 
soort spiegel. De maan weerkaatst het licht van de zon, wat 
betekent dat de maan het licht van de zon laat zien. Soms zien we 
daarom geen maan. Dan staat de aarde tussen de zon en de maan 
in. Het licht van de zon komt dan niet bij de maan. Mooi gemaakt 
door God!

De maan geeft licht via de zon. Dat lijkt op wat wij moeten doen! 
Wij moeten Gods liefde laten zien aan de mensen om ons heen. God 
is dan de zon. Hij schijnt in ons leven, omdat Hij van ons houdt. En 
als God van ons houdt, is het de bedoeling dat wij de maan zijn. 
Door lief te zijn voor de mensen om ons heen, laten we zien wat 
het betekent dat God van ons houdt. God is de zon, en wij weer-
spiegelen die. 

Heb jij vandaag Gods liefde laten zien aan andere mensen? Heb jij vandaag Gods liefde laten zien aan andere mensen? 

Genesis 1:14-19
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Niet durvenNiet durven

Jezus kiest twaalf mannen uit die met Hem op reis gaan. Zij mogen 
leren van Jezus door met Hem mee te lopen. De bekendste van 
deze leerlingen is Petrus. Hij heeft een grote mond en denkt het 
altijd te weten. Hij is de leider van de leerlingen van Jezus. Soms 
gaat Jezus iets bijzonders doen. Dan mag Petrus mee, samen met 
nog twee leerlingen: de broers Johannes en Jakobus. 

Petrus was dicht bij Jezus. Maar toch is hij lang niet altijd een 
voorbeeld van geloof. Nee, hij laat juist zien dat geloven moeilijk 
en ingewikkeld is. Als Jezus gevangengenomen wordt, gaat Petrus 
nog mee naar de plek waar ze Jezus verhoren. Hij wil zien wat er 
allemaal gebeurt. Maar hij is ook bang dat hij straks ook gedood 
zal worden. Dus op het moment dat hij betrapt wordt, zegt hij dat 
hij niet bij Jezus hoort. Dat doet hij niet één keer, maar wel drie 
keer. Zo bang is hij. Zelfs na drie jaar met Jezus meewandelen, 
laat hij Jezus in de steek. 

Wat had jij gedaan als je Petrus was? Wat had jij gedaan als je Petrus was? 

Lucas 22:60-62
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De boomDe boom

Als God de wereld heeft gemaakt, mogen de eerste mensen in het 
paradijs gaan wonen. Adam en Eva heten ze. Ze mogen overal van 
eten, behalve van één boom. God waarschuwt dat het niet goed 
afloopt als ze van die ene boom eten. Dat lijkt een makkelijke 
opdracht, toch?

Maar Adam en Eva eten wel van die boom. Ze vertrouwen niet op 
wat God zegt. Vanaf dat moment leven mensen en dieren niet 
meer voor altijd. Dat had God ook gezegd. Er komt nu een keer 
dat ze moeten sterven.

Als je dit verhaal hoort of leest, denk je misschien wel: wat dom 
van Adam en Eva. Als zij dat niet hadden gedaan, had de wereld 
er heel anders uit gezien. Dat is een logische gedachte. Toch staat 
dit verhaal ook in de Bijbel om iets over ons allemaal te vertellen. 
Jij en ik, wij doen ook verkeerde dingen. Wij hadden misschien wel 
hetzelfde gedaan als Adam en Eva.

Wat had jij gedaan, denk je? Wat had jij gedaan, denk je? 

Genesis 2:16,17


