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‘JA’. Met dit korte en krachtige antwoord heb je je geloof beleden.

Je wilt Jezus volgen. Hoe geef je vorm aan zo’n leven dicht bij Jezus? Daar
wil dit dagboek je bij helpen.

De overdenkingen en de vragen ervoor en erna dagen je uit hierover verder
na te denken.
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ROLF ROBBE is auteur van verschillende dagboeken en boeken over
christelijk leven. Eerder verscheen van hem in deze reeks 101 dagenboek bij
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JA zeggen en

De Bijbel staat vol met verhalen over mensen die door God geroepen
worden. In dit dagboek lezen en leren we van deze mensen die reageren
op Gods oproep. Hoe kwamen ze tot hun keuze? En hoe beïnvloedde die
hun leven? Waar liepen ze tegenaan? Wat hielp en wat hinderde hen bij
het volgen van God?
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Ja zeggen…
Ja. Zo klinkt kort en krachtig je antwoord op de vraag of je bij Jezus wilt
horen. Je beseft dat je zonder hem niet(s) kunt. Goed antwoord. Maar
nu moet je verder. Hoe geef je vorm aan een leven dicht bij Jezus? De
Bijbel staat vol met verhalen over mensen die door God geroepen
worden. Vaak zeggen ze ja en gaan ze op weg. Soms ook nee en kiezen
ze een andere weg.
In dit dagboek lezen en leren we van mensen die reageren op de oproep
van God om hem te volgen. Hoe komen ze tot hun keuze? En hoe beïnvloedt die keuze hun leven? Waar lopen ze tegenaan? Wat helpt en wat
hindert het volgen van God? En waar leidt het toe?
De overdenkingen en de vragen ervoor en erna dagen je uit hierover na
te denken.

DAG 1

Waar ben je?
Eerst even dit
Wie heeft
bedacht dat jij
ja ging zeggen
tegen God?

En verder 1

Lezen
Genesis 3:1-9
9
Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’
Ja zeggen tegen God. Wie nam het initiatief: jij of God? Adam leefde
en werkte in het paradijs. Hij mocht aan de slag in Gods schepping. Zo
zei hij ja tegen Gods opdracht. Maar diezelfde schepping daagde hem
uit om te kiezen voor of tegen God. De vruchten van de boom en zijn
vrouw verleidden hem om ja te zeggen tegen de stem van het kwaad en
daarmee nee tegen God. Adam maakte de foute keuze. De mens valt in
zonde, zelfs in paradijselijke omstandigheden. Contact verbroken, relatie voorbij, einde verhaal? Nee, Goddank niet. Want Hij zelf roept Adam
weer: Waar ben je? Gods verhaal met ons gaat verder ook na onze zonden. Hij wil het contact weer leggen en de relatie herstellen. Hij neemt
het initiatief. Ook als je nee zegt tegen God roept Hij je in zijn genade
weer bij zich. Ondanks je zonden blijf je zijn geliefde kind. Je hoeft alleen
maar – weer – gelovig ja te zeggen.

God heeft het initiatief: ben je daar blij om?

DAG 2

Kiezen
Eerst even dit
De mens is
zondig en kiest
dus altijd voor
het slechte.
Klopt dat?

Lezen
Genesis 4:1-9
7
‘Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je
slecht, dan ligt de z ondeop de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen;
maar jij moet sterker zijn dan zij.’
‘De meeste mensen deugen,’ schreef Rutger Bregman. ‘Wij zijn
onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad,’ zegt het oude
doopformulier. Hebben we een keuze? Kaïn was woedend toen God het
offer van zijn broer Abel wel accepteerde en dat van hem niet. Kijk uit,
waarschuwde God hem, dat je niet toegeeft aan de verleiding hem te
doden. Kaïn kon kiezen om het goede te doen. God laat hem de consequenties zien van zijn keuze. Kaïn was niet een passief slachtoffer van het
kwaad. Je kunt altijd ja zeggen tegen het goede. Zeker, de zonde ligt op
de loer. Maar je kunt er onder de leiding van Gods Geest voor kiezen om
sterker te zijn. Om God te blijven volgen, hoe moeilijk dat soms ook is.

En verder 1

Welke zonde ligt voor jou op de loer?

DAG 3

Da’s pas kiezen!
Eerst even dit
Wat kost je
keuze voor God
jou?

Lezen
Genesis 6:11-22
22
Noachdeed dit; hij deed alles zoals God het hem had opgedragen.
Denk wel drie keer na voordat je ja zegt tegen God. Want het kan je je
leven kosten. Dat zie je bij Noach: zijn complete bestaan kwam erdoor
op z’n kop te staan. Hij werd van landbouwer ineens een botenbouwer.
En wat voor boot! Een gigantisch bouwwerk op het land dat ooit moest
gaan drijven. Terwijl er nog geen druppel water te zien was. Geen wonder dat de vele toeschouwers hem bespotten. Maar de bouw van de ark
was een goddelijke waarschuwing voor de ongelovigen en een belofte
voor de gelovigen. Dus bouwde Noach door. Ook al lag z’n hele leven
overhoop, hij deed wat God zei. Voor God. Dat is pas kiezen!

En verder 1

Wat is er in jouw leven veranderd toen je ja zei tegen God?

DAG 4

Het onbekende tegemoet
Eerst even dit
Wat levert het
jou op dat je ja
hebt gezegd
tegen God?

Lezen
Genesis 12:1-9
7
Maar de HEER verscheen aan A
 bramen zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abramop die plaats een a ltaarvoor de HEER,
die aan hem verschenen was.
Je zegt niet zomaar ja tegen iemand. Want die keuze kost je wat: je
tijd, geld of energie. En wat levert het op? Abraham zei ja toen God
hem wegriep uit zijn vertrouwde woon- en leefomgeving. Hij ging met
God het onbekende tegemoet. En het grote niets: van Gods zegen was
immers nog niets te zien? Geen land, geen nakomelingen, niets. Zijn
ja leverde hem ogenschijnlijk niets op. Waarom ging hij toch? Waarom
eerde hij God met een altaar? Dat kan alleen maar als je God vertrouwt,
weet dat zijn woorden waar zijn en dat zijn beloften uit zullen komen.
Dat was voor Abram niet gemakkelijk. Maar wij hebben Jezus gezien:
Gods Woord is inderdaad werkelijkheid geworden en heeft bij ons gewoond. Wat Hij zegt is betrouwbaar. Hij zal ons zeker een plaats geven
in zijn koninkrijk.

En verder 1

Waarom vertrouw jij God eigenlijk?

DAG 5

Tegen wil en dank
Eerst even dit
Soms heb je
even geen
zin om ja te
zeggen tegen
God. Herken je
dat?

En verder 1

Lezen
Genesis 32:23-33
32
Zodra hij bij Peniël was overgestoken, zag hij de zon opkomen. J akobliep
mank.
Jakob dacht het allemaal zelf wel te kunnen regelen. Hij zorgde ervoor
dat hij de eerstgeboortezegen van zijn vader Izaäk kreeg ten koste van
zijn broer Esau, dat hij een complete kudde kreeg ten koste van zijn
schoonvader Laban en Rachel, het mooiste meisje van het dorp, ten
koste van haar zus Lea. Hij maakte slachtoffers als hij dat nodig vond.
Maar de selfmade man veranderde in een hulpbehoevende. Gehandicapt strompelde hij uit de strijd met God. God had hem gedwongen om
ja te zeggen. Tegen wil en dank moest hij God het heft van zijn leven
in handen geven en zelf alles loslaten. Toen pas ging de zon op in zijn
leven. Jakob zag het licht toen hij eindelijk ja had gezegd. Had hij dat
maar eerder gedaan.

Wat houdt jou soms tegen om ja te zeggen?

DAG 6

Nee tegen mensen
Eerst even dit
Wanneer
moest jij nee
zeggen tegen
mensen omdat
je ja hebt
gezegd tegen
God?

En verder 1

Lezen
Genesis 39:1-20
7
Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen.
‘Kom bij me liggen,’ zei ze.
Kiezen voor God is soms kiezen tegen mensen. Omdat ze je willen
verleiden tot zonde, omdat ze überhaupt van God en zijn geboden niets
willen weten. Eigenlijk leven ze in een andere dimensie: die van ikke,
ikke. En in die dimensie past het volgen van God niet. Want Hij roept
je op om het goede voor anderen te zoeken en zijn wil te eerbiedigen.
Soms is de verleiding groot om toch toe te geven aan de zonde. Hoe verleidelijk was het voor Jozef om met de willige vrouw van zijn baas in bed
te duiken? Maar hij zei nee. God wil je sterk maken om op hem te blijven
vertrouwen. En dat is ook het beste voor die anderen. Ook al zullen ze
dat niet altijd toegeven.

Wat heb jij nodig om tegen de verleidingen stand te houden?

DAG 7

Alleen?
Eerst even dit
Voel je je
weleens alleen
in het doen van
Gods wil?

En verder 1

Lezen
Exodus 3:1-14
12
God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn.’
Ja zeggen tegen God is niet altijd gemakkelijk. Helemaal niet als je zo’n
gigantische opdracht krijgt als Mozes. Hij voelde zich alleen en niet
opgewassen tegen zo’n taak. Geen wonder dat hij tegenstribbelde. Hoe
kon een eenvoudige herder het nou opnemen tegen een wereldleider?
Hoe kon hij een compleet volk bevrijden en leiden? Toch kon hij dat
want God beloofde bij hem te zijn. Als je ja zegt tegen God zal Hij je
alles geven wat je nodig hebt om zijn werk te doen hier op aarde. Hij
laat je nooit in de steek. Hij laat Mozes nooit met een mond vol tanden
staan (Aäron werd zijn woordvoerder) of met lege handen (zijn staf
werd een wonderstaf). Hij is JHWH: Ik zal er zijn. Altijd.

Bedenk een situatie waar God er werkelijk bij was om je te helpen.
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