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Dat gebeurt in dit boek. Bij iedere vraag en antwoord uit de Gewone
Catechismus geeft de auteur een korte overdenking. Ze willen je helpen je de
vragen en antwoorden uit de Gewone Catechismus eigen te maken. Ook wordt
de lezer uitgedaagd om de inhoud ook in het eigen leven een plek te geven.
Niet als het laatste woord maar als aanzet of vervolg voor een leven dichtbij
God. Dankzij de opzet van de Gewone Catechimus komen in dit dagboek alle
belangrijke thema’s uit het christelijk geloof langs.
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Veel lezers zijn enthousiast over de GEWONE CATECHISMUS.
Het is een hedendaagse tekst die de inhoud van ons geloof in weinig
woorden weet te vangen. Ook een tekst die uitnodigt tot verdere
doordenking.
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Inleiding
Waar is een catechismus goed voor? Om de kernpunten van ons
geloof te bevragen. Met antwoorden om over na te denken, om te
beamen of te bediscussiëren. Maar hoe worden het jouw antwoorden? Hoe komen ze van je hoofd in je hart en handen? Daarvoor heb
je een heel leven nodig. Om te ontdekken wie God is, hoe groot zijn
liefde is, wat Hij voor jou doet en jij voor Hem. Om Jezus te leren
kennen als je vriend en helper en je te laten inspireren door zijn
Geest tot een gelovig leven.
Dit dagboek helpt je de vragen en antwoorden uit de Gewone
Catechismus eigen te maken. Bij elke vraag daagt een overdenking je
uit het antwoord in je leven een plek te geven. Niet als het laatste
woord, maar als aanzet of vervolg voor een leven dicht bij God. De
vragen ervoor en erna stimuleren je om er verder over door te denken, te praten of te zingen.

Tot geluk
gedoopt

DAG 1
Gevonden

Waarin vind jij je geluk?
Mijn geluk is dat Jezus
Christus mij gevonden
heeft. Hij offerde zichzelf
op om mij thuis te brengen in de liefde van God.
Zijn Geest maakt in mij
de hoop wakker op Gods
nieuwe toekomst, voor
mij en heel de wereld.
Om te beginnen
Voel jij je weleens verloren? Wanneer was dat?

En verder 1

Lezen
Lucas 15:1-7
5
En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn
schouders 6 en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en
buren bijeen en zegt tegen hen: ‘Deel in mijn vreugde, want ik heb
het schaap gevonden dat verdwaald was.’
Je kunt je soms heel verloren voelen. Dan denk je dat God
je niet echt kent, niet weet van je gepieker en verdriet.
Maar het goede nieuws is dat Hij je opzoekt: in je werk, je
vriendenkring, je gezin of kerk. Want Hij wil zeker weten
dat het goed met je gaat. Hij zoekt je op in je eenzaamheid
of wanhoop. En Hij zoekt net zolang door tot Hij je vindt.
Hij buigt zich genadig naar je toe en strekt zijn doorboorde
handen naar je uit. Hij draagt je op zijn sterke schouders. En
brengt je veilig bij Hem thuis. Je was misschien de weg kwijt,
maar Hij heeft je gevonden.

Hoe kun je je door God laten vinden?

DAG 2

Loslaten
Ga jij niet zelf over je
geluk?
Gelukkig niet! Wij zouden
ons vergissen, wanneer
God ons de keuze liet.
Daarom heeft Jezus
gezegd: Wie voor zichzelf
leeft, zal het leven verliezen, maar wie zijn leven
kwijtraakt aan Mij, zal
behouden worden.
Om te beginnen
Waaraan besteed jij de
meeste tijd: je gezin, je
werk of je vrienden? Of
nog iets anders?

En verder 1

Lezen
Matteüs 16:24-28
25
Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar
wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.
Wie of wat maakt jouw dag? Is dat een goede deal in je werk,
een mooie actie op het veld of een kwaliteitsmoment met
je kind? Elke dag biedt wel iets om van te genieten. Maar
daarboven of zo je wilt daaronder ligt je geluk met God.
Voor iedereen is gezondheid, goede relaties en voldoende
geld belangrijk. Maar als je Jezus volgt, kun je dat desnoods
loslaten. Alles wat je hindert in het volgen van Hem maakt
je leven eerder lastig dan leuk. Als je het durft loslaten, win
je het volmaakte leven met Jezus. Dan kun je ook pas echt
genieten van dat glas wijn, dat goede gesprek of die vakantie aan zee.

Als je durft loslaten, kun je pas echt genieten. Klopt dat?

DAG 3

Licht leven
Zoekt ieder mens dan niet
zelf het geluk?
Nee, want met alle
andere mensen deel ik
in gebrokenheid, tekort
en schuld. De mooiste
dingen in het leven zijn
vluchtig en zelfs het beste
is moeite en verdriet.
Echte vreugde ligt in God,
de bron van het leven, en
in Jezus Christus, het licht
van de wereld.
Om te beginnen
Denk eens terug aan een
moment dat je je echt gelukkig voelde. Wie of wat
zorgde voor dat gevoel?

En verder 1

Lezen
Johannes 8:12-14
12
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de
wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft
licht dat leven geeft.’
Wat is geluk? Een andere catechismus, de Westminster,
vraagt: ‘Wat is het voornaamste en hoogste doel van het
leven van de mens? Antwoord: Het verheerlijken van God en
het zich ten volle en eeuwig in Hem verheugen.’ Een beetje
hoogdravend voor een gewoon mens misschien. Maar als
je op zoek bent naar geluk – en wie is dat niet – kom je er
niet met een mooie film, een goede baan of mooie vriend(in).
Want als dat wegvalt, wat houd je dan nog over om voor te
leven? Alleen dankzij Jezus kan het altijd licht zijn in je leven,
zelfs als donkere wolken zich samenpakken. Dat licht wordt
nooit gedoofd. Blijf wandelen in het licht met Jezus.

Voor een christen schijnt altijd de zon. Mee eens?

Vertrouwen
op God

DAG 13

Een stem
Wat maakt geloven voor
verschil in je leven?
Zoals de oer-gelovige
Abraham zich liet leiden
door Gods belofte, zo
richt mijn hart zich op
Christus. Mijn denken,
willen en doen worden
bepaald door het nieuwe
leven waarin ik door de
opstanding van Christus
mag delen.
Om te beginnen
Christus volgen: wat
houdt je tegen?

En verder 1

Lezen
Hebreeën 11:8-12
8
Door zijn geloof ging A
 braham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op w
 egnaar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij
ging op w
 egzonder te weten waarheen.
Abram hoorde Gods stem. En gooide ge-hoor-zaam zijn hele
leven om en ging met God. Al vanaf de schepping verandert
Gods stem het leven. Zijn stem creëert orde in de chaos en
schept – nieuw – leven. Abram liet zijn opgebouwde zekerheid los en ging een ongewisse toekomst tegemoet. Ook
wij horen vandaag Gods stem. Wij horen en zien bovendien
Jezus, het mens geworden Woord. Hij vraagt: Wil je volgen?
Durf jij je maakbare leven los te laten en je hand in mijn
hand te leggen? Ga met Hem mee als een verwachtingsvolle
vreemdeling. En God zal je zegenen. Zoals Abram een vader
werd van vele volken, zo krijg jij een compleet en zegenrijk
leven.

Denk eens na over die twee woorden: verwachtingsvolle
vreemdeling. Ben jij dat?

DAG 14

Naam boven alle namen
Wat maakt geloof in
Christus zo uniek?
Christus brengt de zegen
die in Abraham aan Israël
en aan alle volken was
beloofd. Eerst openbaarde God zijn verlossende
Naam aan Israël. Nu is er
voor alle mensen redding
in de Naam van Jezus
Christus.
Om te beginnen
Vind jij het een voorrecht
dat je Jezus mag kennen?
Wat doet dat met je?

En verder 1

Lezen
Handelingen 4:8-12
11
Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is
weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. 12 Door
niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de
enige op aarde die de mens redding biedt.
Er schijnt bij Philips op een zorgvuldig geheimgehouden
plek een lamp te zijn die eeuwig kan branden. Zo’n lamp zou
een revolutie betekenen op energiegebied en wereldwijd
leiden tot grote voordelen. Maar het zou tegelijk het einde
betekenen van de lampenindustrie. Daarom komt de lamp
er nooit. Eeuwenlang bleef het licht van Gods bevrijdende
evangelie verborgen in het volk Israël. Zij alleen waren de
bevoorrechte uitverkorenen. Maar met de komst van Jezus
Christus is het echte leven beschikbaar voor iedereen die
in Hem gelooft. Waar Hij verschijnt, wordt alles nieuw. De
duisternis licht op door Hem. Ook jij mag bij Hem horen met
ieder die wil luisteren naar de Naam boven alle namen, de
hoogste Heer.
Luister naar het lied ‘Jezus overwinnaar’.
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