Lees dit eerst!
Bij Lees staan verzen uit de Bijbel.
Om te lezen dus.
De vraag eronder helpt je om
nauwkeurig te lezen.
Bij LET OP staat wat het bijbelgedeelte kan betekenen voor
jouw leven.
Bij DOEN! staat iets om uit te voeren,
over na te denken, of voor te
bidden.
In het hokje met
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Voor de duidelijkheid
vind je extra informatie.
In het kleine hokje vind je uitleg van
moeilijke woorden (vooral uit de
[Herziene] Statenvertaling).
Weet je al veel van de Bijbel? Dan
kun je de teksten in de kleine hokjes
overslaan.
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Je kunt dit dagboek gebruiken met de (H)SV – dat is
de (Herziene) Statenvertaling. Maar ook met de NBV
– dat is de Nieuwe Bijbelvertaling.
Het opzoeken van de bijbelteksten vind je misschien
lastig? Hieronder zijn de bijbelboeken van (H)SV en
NBV voor je op een rijtje gezet. Er zijn verschillen in
schrijfwijze. Die zie je op deze manier meteen.
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NBV:

(H)SV:

Genesis

Genesis

Exodus

Exodus

Leviticus

Leviticus

Numeri

Numeri

Deuteronomium

Deuteronomium

Jozua

Jozua

Rechters

Richteren

Ruth

Ruth

1 Samuël

1 Samuël

2 Samuël

2 Samuël

1 Koningen

1 Koningen
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NBV:

(H)SV:

2 Koningen

2 Koningen

1 Kronieken

1 Kronieken

2 Kronieken

2 Kronieken

Ezra

Ezra

Nehemia

Nehemia

Ester

Esther

Job

Job

Psalmen

Psalmen

Spreuken

Spreuken

Prediker

Prediker

Hooglied

Hooglied

Jesaja

Jesaja

Jeremia

Jeremia

Klaagliederen

Klaagliederen

Ezechiël

Ezechiël

Daniël

Daniël

Hosea

Hosea

Joël

Joël

Amos

Amos
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NBV:

(H)SV:

Obadja

Obadja

Jona

Jona

Micha

Micha

Nahum

Nahum

Habakuk

Habakuk

Sefanja

Zefanja

Haggai

Haggaï

Zacharia

Zacharia

Maleachi

Maleachi

Matteüs

Mattheüs

Marcus

Markus

Lucas

Lukas

Johannes

Johannes

Handelingen

Handelingen

Romeinen

Romeinen

1 Korintiërs

1 Korinthe

2 Korintiërs

2 Korinthe

Galaten

Galaten

Efeziërs

Efeze
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NBV:

(H)SV:

Filippenzen

Filippensen

Kolossenzen

Kolossensen

1 Tessalonicenzen

1 Thessalonicensen

2 Tessalonicenzen

2 Thessalonicensen

1 Timoteüs

1 Timotheüs

2 Timoteüs

2 Timotheüs

Titus

Titus

Filemon

Filémon

Hebreeën

Hebreeën

Jakobus

Jakobus

1 Petrus

1 Petrus

2 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

1 Johannes

2 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

3 Johannes

Judas

Judas

Openbaring

Openbaring
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Voor de
duidelijkheid
Adam betekent mens.
Het verhaal over Adam
gaat dus eigenlijk ook
over ons allemaal. Over
jou en mij.

Een grote opdracht
Je bent elke dag bezig met school, familie,
vrienden, je bijbaantje. Maar: waarom leef je
eigenlijk? Er is meer!
Lees Genesis 1 vers 27 tot en met 31
Welke opdracht geeft God aan de mensen?

LET OP – In opdracht van God mogen mensen – jij

Vers 27
Mensen lijken op God.
Als God naar mensen
kijkt, wil Hij iets van
Zichzelf zien.

ook – de aarde beheren. Je bent bezig met het grote
plan van God. Dagelijkse dingen horen bij dat plan. En
jij bent verantwoordelijk! Zo bedoelde God het. Hij
was er erg tevreden over.

DOEN! – Bedenk dat God een plan met jou heeft.
Het is daarom goed om tijd te nemen voor Hem.
Vraag God om je te helpen volhouden.

1 januari
IN HET BEGIN

10
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Voor de
duidelijkheid

Een slechte start
Een nieuw jaar, een nieuw begin. Heb jij goede
voornemens? Als het maar niet fout gaat!
Lees Genesis 3 vers 8 tot en met 11
Weet God niet waar Adam is? Waarom roept God?

Adam en Eva beseffen
ineens dat ze naakt zijn.
Ze durven zich niet aan
God te vertonen. En ze
kunnen zichzelf ook niet
aanzien.

LET OP – De mensen hebben een grote fout
gemaakt. De grootste fout die er is: ze willen eigen
baas zijn. Een slechte start! Maar God weet het
allang. Hij zoekt de mens. Hij roept: Adam! God laat
mensen zoals Adam, zoals jou, nooit los!

Vers 8
Het geluid van de wind
betekent in de Bijbel
vaak: God is er!

DOEN! – Pak een spiegel. Kijk erin. Goede voornemens zijn niet genoeg. Niemand is perfect. Vergeet
nooit dat God jou niet loslaat. Ondanks je fouten.

2 januari
IN HET BEGIN

11
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Voor de
duidelijkheid
Ook Kaïn offert aan God.
God reageert wel op
Abels offer en niet op dat
van Kaïn. Er staat niet bij
waarom dat is.

Het mooiste wat je hebt…
Nieuwe mobiel of mp3-speler: vind jij mooie
dingen ook leuk? Wat is het mooiste wat jij hebt?
Lees Genesis 4 vers 1 tot 5
Is het offer van Abel bijzonder? Waarom?

LET OP – Abel besluit God van zijn allerbeste dieren
Vers 4
Eerstgeborenen zijn
bijzonder. Denk aan de
tiende plaag in Egypte.
Of aan het paaslam.

te geven. Dat offer was dus veel waard. Zou jij het
mooiste wat je hebt aan God willen geven? Als je veel
van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt!
God waardeert Abels offer! Niet omdat Hij van Abel
een beest krijgt. Hij krijgt Abels liefde!

DOEN! – Zou jij God een offer willen geven? Je kunt
daarmee zeggen wat God je waard is en Hem je liefde
geven.

3 januari
IN HET BEGIN

12
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Het wordt rood voor je
ogen
Het lijkt bij een ander geweldig te gaan. Word jij
jaloers?

Voor de
duidelijkheid
De rode aarde kleurt
rood van bloed. In de
Bijbel betekent rood
vaak: aards, van de
wereld.

Lees Genesis 4 vers 5 tot 11
Kaïn slaat zijn broer Abel dood. Waarom eigenlijk?

LET OP – Kaïn is jaloers. Abel heeft een bijzondere
ervaring met God. En hij niet. Toch is die jaloezie
niet per se verkeerd. Je mag jaloers zijn op iemand
die zoiets geweldigs met God meemaakt. Maar Kaïn
neemt daarna een vreselijk besluit.

Vers 9
Kaïn liegt en vraagt of híj
soms verantwoordelijk is
voor zijn broer. Ja dus!

DOEN! – Ken jij iemand die iets bijzonders meemaakte met God? Ben jij daar jaloers op? Bid of God
jou helpt goede besluiten te nemen. Zodat jij niet
tegenover God komt te staan, maar juist dichter bij
Hem komt.

4 januari
IN HET BEGIN

13
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Voor de
duidelijkheid
Kinderloosheid was een
schande. Kinderen
werden gezien als zegen
van God. Verdrietig voor
Abram en Saraï!

En als het nu eens wél
waar is?
Voel je je belachelijk als je zegt dat je gelooft? Het
kan soms zo lang duren voor je iets merkt van God!
Is het allemaal wel waar?
Lees Genesis 15 vers 1 tot 7
Waarom is Abram niet blij met Gods woorden?

Vers 2
Eliëzer uit Damascus
was Abrams
belangrijkste knecht.

LET OP – Abram heeft een geweldige ervaring. God
belooft hem een zoon. Maar Abram moest meer dan
twintig jaar wachten voordat het kind kwam! Toch
blijft hij op God vertrouwen. Soms laat God je heel
lang wachten. Maar Hij maakt Zijn belofte waar. En
het is het wachten waard!

DOEN! – Zijn er in jouw leven moeilijke dingen? Zeg
het tegen God!

5 januari
ABRAM

14
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Wie had dát kunnen
zeggen?!
Een grote verrassing! Je kunt bijna niet geloven
dat het waar is. God houdt ook van verrassingen.

Voor de
duidelijkheid
Izak betekent: hij zal
lachen. Je hoort in het
Hebreeuws bijna de lach
in zijn naam: ‘Jitschaak!’

Lees Genesis 21 vers 1 tot en met 7
Waarom lacht Sara?

LET OP – Sara lachte al eerder, kijk maar in Genesis
18. Toen was het een schamper lachje. Omdat ze
niet geloofde dat God doet wat Hij belooft. Maar
God hád het beloofd. Ze lacht weer. Van blijdschap
om haar zoontje. Maar vooral omdat ze eindelijk
inziet dat God écht te vertrouwen is.

DOEN! – Pak een rode pen. Maak er een gewoonte van om Gods beloftes in je Bijbel rood te
onderstrepen!

6 januari
ABRAM

15
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Voor de
duidelijkheid
Het is niet gek dat Jozef
bijzondere dromen
droomt. Dat gebeurt in
die tijd wel meer. De
boosheid van de broers
komt ergens anders door.

Dromen van een andere
wereld
Ken jij dromers? Mensen die niet helemaal in de
realiteit lijken te leven? Er zijn dromers die het
soms juist heel scherp zien.
Lees Genesis 37 vers 5 tot 12
Waar ergeren Jozefs broers zich aan?

Vers 7

LET OP – Jozef droomt! Dromen zeggen hem

Schoven zijn grote
bossen graan.

iets over Gods toekomst. Soms kunnen mensen die
geloven zweverig overkomen. Een beetje dromerig,
zoals Jozef. Maar wat is eigenlijk Gods werkelijkheid?
Het leven van vandaag? Of meer dan dat?

DOEN! – Erger jij je aan zweverigheid bij gelovigen?
Pak een A4’tje. Schrijf in het midden: belangrijk voor
God. Denk na over God en jouw geloof. Schrijf er tien
dingen bij die God belangrijk vindt.

7 januari
JOZEF

16
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Ruzie en problemen in de
familie?
Is er bij jullie thuis wel eens ruzie? Aan wie ligt
dat? Wat is jouw rol?
Lees Genesis 37 vers 1 tot 5
Waarom is er haat en nijd in de familie van Jakob?

LET OP – Jozef roddelt over zijn broers bij Jakob.
En Jakob is ook niet eerlijk – net als vroeger toen
hij zijn eigen broer Ezau bedroog: Jozef wordt
voorgetrokken. Geen wonder dat er problemen
ontstaan in het gezin. Wie roddelt of mensen
voortrekt, kan verwachten dat het misgaat.

Voor de
duidelijkheid
Jakob houdt zo veel van
Jozef omdat hij een zoon
is van zijn lievelingsvrouw
Rachel. Jakob was destijds
zelf bedrogen, toen hij
met Rachel wilde
trouwen.

Vers 3
De jas met allemaal
kleuren was heel erg
duur! Jozef werd dus
vreselijk verwend.

DOEN! – Neem jezelf voor eerlijk te zijn. Dat betekent ook dat je anderen gelijk behandelt! Vraag God
of Hij je hierbij wil helpen.

8 januari
JOZEF

17
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Voor de
duidelijkheid
Rubens plan mislukt,
maar het redt wel Jozefs
leven. Het zal nog jaren
duren voor het probleem
wordt opgelost.

Protesteer tegen geweld!
Ben jij wel eens bij een oneerlijke vechtpartij
geweest? Wat doe je? Spring je ertussen?
Lees Genesis 37 vers 18 tot en met 25
Hoe probeert Ruben Jozef te redden?

LET OP – De haat van de broers is zo groot dat ze
Vers 20
In die tijd zijn er allerlei
roofdieren in Israël.

bereid zijn Jozef te doden. Die haat is het resultaat
van jaren problemen in de familie. Is het daarom
begrijpelijk? Geweld is nooit een optie! Ruben, de
oudste, blijft zijn verantwoordelijkheid nemen. Hij
springt ertussen om Jozef te redden.

DOEN! – Geweld is fout. Altijd. En niets doen als
anderen gewelddadig zijn ook.
Kijk op www.zinloosgeweld.nl, om ideeën op te doen
voor als jij getuige bent van geweld.

9 januari
JOZEF
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Als het aardedonker
wordt
Soms lijkt het duister te worden in je leven.
Iemand van wie je veel houdt, overlijdt. Een
enorm verlies.

Voor de
duidelijkheid
Net als nu had men toen
allerlei gewoontes bij de
rouw. Daar hoorde het
scheuren van de kleren
bij. En het dragen van een
rouwkleed.

Lees Genesis 37 vers 31 tot en met 36
Blijkt uit iets in de tekst dat Jakob nog hoop of
geloof heeft?

Vers 36
LET OP – Jakob zit in een inktzwarte periode. Hij
is diep verdrietig en wil niet getroost worden. Soms
ervaar je het leven zo. Al je hoop en geloof lijkt weg.
Je zit dan niet te wachten op mooie woorden. En
ook niet altijd op goedbedoelde troost.

Jozef is niet dood. Hij
wordt verkocht naar
Egypte. God gaat
ondanks Jakobs verdriet
door.

DOEN! – Ken jij iemand die zo verdrietig is? Ga niet
preken! Bid om troost voor die persoon. Vraag om
ﬁjngevoeligheid!

10 januari
JOZEF

19
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Voor de
duidelijkheid
Slavernij is volstrekt
normaal in de tijd van
Jozef. Meer dan een
derde van de mensen is
slaaf. Triest!

Het gaat goed!
Heerlijk als alles goed gaat in je leven. Maar hoe
komt dat? Is dat dankzij jouzelf? Dankzij je harde
werken?
Lees Genesis 39 vers 1 tot 6
Ging het goed met Jozef in Egypte?

LET OP – Het gaat fantastisch met Potifar. God
Vers 1
Potifar is een machtige
man: hoofd van de
lijfwacht van farao.

zegent hem om Jozef. Ook nu Jozef slaaf is, is God
dichtbij. Zou hij het begrepen hebben? Ver van huis,
slavenwerk, en toch God ervaren? Moeilijk! En jij – is
God betrokken bij wat jij vandaag doet?

DOEN! – Leg je agenda open voor God. Alles wat je
bezighoudt – familie, school, vrienden – vraag God of
Hij het zegent. Als je voor anderen bidt, zegent Hij ook
hen.

11 januari
JOZEF
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Voor de
duidelijkheid

In verleiding!
Je wordt overal geconfronteerd met seks. Of je
wilt of niet. Op straat, internet, tv. Wat doe jij?
Lees Genesis 39 vers 7 tot en met 12
Waarom wil Jozef geen seks met de vrouw?

Seks is op zichzelf niet
zondig. God bedacht het!
Maar het hoort thuis in
een liefdesrelatie, met de
man of vrouw aan wie je
trouw hebt beloofd!

LET OP – Jozef weerstaat de verleiding. Dat kan
alleen als hij iets anders belangrijker vindt. Hij kiest
ervoor trouw te blijven. Aan God. Aan zijn baas
Potifar. Aan zichzelf. Het kost hem veel, maar hij
denkt verder dan het moment. Jozef denkt aan Gods
plan. Daarom is hij sterk.

Vers 12
Kleding bestond uit twee
lagen: een onderkleed en
een bovenkleed, een
soort jas.

DOEN! – Kom jij vandaag in verleiding? Denk na: is
dit écht wat je wilt, wat God wil? Toegeven is de gemakkelijkste weg. Trouw zijn is moeilijker. Kies!

12 januari
JOZEF
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Voor de
duidelijkheid
De gevangenis was in die
tijd een soort werkkamp.
Dwangarbeid dus!

Niet verbitterd
Als het tegenzit, is het moeilijk positief te blijven
en je werk goed te blijven doen. Ken jij mensen die
het zwaar hebben?
Lees Genesis 39 vers 20 tot en met 23
Hoe doet Jozef zijn werk?

LET OP – Het is eigenlijk een raar verhaal.
Hoofdstuk aan hoofdstuk gaat het alleen maar
slechter met Jozef. Zal hij niet verbitterd zijn geweest?
Toch lezen we dat alles wat hij doet geweldig gaat.
Hoe komt dat? Hij is niet alleen. God is bij hem.

DOEN! – God is erbij. Dat is dé samenvatting van
de Bijbel in drie woorden. Ook voor jou. Bedank Hem
daarvoor!

13 januari
JOZEF
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Vergeten!
Wat kun je je vergissen in mensen. Als je echt op
iemand rekent, kan het vies tegenvallen. Mensen
zijn onbetrouwbaar.

Voor de
duidelijkheid
De farao was de
belangrijkste persoon in
Egypte. Farao betekent
zoiets als: het grote huis.

Lees Genesis 40 vers 20 tot en met 23
Wat zou de schenker van Jozef gevonden hebben?

LET OP – De schenker was Jozef vergeten. De jaren
gaan voorbij. En toch blijkt het niet voor niets. Als jij
teleurgesteld bent in mensen, kun je daarvan balen.
Zeker als het grote gevolgen heeft en jij in de ellende
blijft zitten. Maar weet dan dat Gods plan doorgaat.
Altijd.

Vers 20
Het getal drie staat in de
Bijbel voor: God komt in
actie!

DOEN! – Ook teleurgesteld in mensen? Het zijn
mensen! Leer jezelf geduldig te zijn en te vertrouwen
op Gods leiding.

14 januari
JOZEF

23
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Voor de
duidelijkheid
De schenker heeft zich
Jozef pas jaren later
herinnerd. Soms moet je
lang wachten.

Metamorfose
Een make-over: je uiterlijk helemaal veranderen. Of
je huis. Vanaf nu is alles anders!
Lees Genesis 41 vers 14 tot en met 16
Waarom krijgt Jozef een make-over?

LET OP – Toen de ellende begon, werd Jozefs mooie
Vers 14
Gevangenissen waren
ruige plekken. Jozef zag
er dus niet uit!

mantel afgepakt. Maar nu de ellende voorbij is, krijgt
hij nieuwe kleren! Hij wordt uit de gevangenis gehaald.
Gods plan wordt werkelijkheid! Wat zal Jozef gedacht
hebben? Al zijn dromen komen uit. God is er écht! En
alles wordt anders.

DOEN! – Hou vol met bidden. Hou vol met bijbellezen! Ook al duurt het lang. Ook al merk je soms
niets. Denk aan Jozef. God is er écht.

15 januari
JOZEF
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