Jij mag kiezen
Er zullen vandaag heel wat dingen gebeuren. Sommige dingen zijn
leuk. Sommige zijn minder. Je kunt niet altijd kiezen wat er gebeurt.
Maar je kunt wel kiezen hoe jij ermee omgaat en wat je ermee doet.
Dus doe dat. Kies. Nog voor je uit je bed stapt, nog voordat de
dagelijkse drukte overal om je heen losbarst… Kies. Kies ervoor om
God vandaag te volgen. Wat dat betekent? Dat betekent dat je kiest
voor…

Liefde
Heb God lief – en houd van alle mensen en dingen waar God van houdt.

Vreugde
Lach. Als je goed kijkt, is er altijd wel iets om blij mee te zijn. Beschouw
problemen als een mogelijkheid om je door God te laten helpen.

Vrede
Vergeef anderen omdat God jou vergeeft.

Geduld
Wees niet boos als je even moet wachten, maar bedank God dat Hij je
tijd geeft om te bidden.

Vriendelijkheid
Wees aardig tegen alle mensen om je heen, omdat God aardig
is tegen jou.
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Goedheid
Doe het goede – zelfs als dat niet gemakkelijk is, en zelfs als niemand
anders het doet.

Trouw
Kom je beloften na. Wees een echte vriend.

Zachtmoedigheid
Zorg ervoor dat de dingen die je doet en zegt goed zijn voor anderen.
Bouw mensen op in plaats van ze naar beneden te halen.

Zelfbeheersing
Als dingen niet gaan zoals jij graag zou willen, onthoud dan dat God
een volmaakt plan met jouw leven heeft.

Mijn gebed voor vandaag
Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing – dat is wat ik vandaag graag wil
laten zien. Ik bid, Heer, dat U me daarbij helpt. Als ik het verknoei,
vergeef me dan alstublieft. Wees dichtbij me, Heer, zodat ik alles kan
doen wat er vandaag gedaan moet worden en aan het einde van de dag
tevreden kan gaan slapen. Amen.
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Januari
Genadig en liefdevol is de HEER, hij blijft
geduldig en groot is zijn trouw.
Psalm 145:8

januari
1

God luistert
Luid roep ik tot de HEER, luid smeek ik de HEER om hulp.
Psalm 142:2

J

e kunt met God praten omdat God luistert. Altijd.
Wat jij te zeggen hebt, is belangrijk in de hemel. God neemt jou

heel serieus. Als jij met God praat, spitst Hij zijn oren om je stem te
horen. Je hoeft niet bang te zijn dat Hij geen aandacht voor je heeft.
God zegt nooit: ‘Nu even niet.’
Zelfs als de woorden helemaal verkeerd uit je mond komen…
zelfs als dat wat je wilt zeggen voor niemand anders belangrijk lijkt te
zijn, dan nog is het belangrijk voor God. Hij luistert.
Hij luistert ’s ochtends en ’s avonds… en zelfs tijdens de rekenles.
Hij luistert naar de vreugde van de voetballer die het winnende doelpunt scoort… en naar de teleurstelling van degene die heeft verloren.
Hij luistert naar het verdriet van iemand die ziek is… en naar de angsten van iemand die voor het eerst naar een nieuwe school moet. Als
iemand die eenzaam is om een vriend vraagt of iemand die bang is
om moed, dan luistert God… heel aandachtig.

Groeien in geloof
Zoals God naar jou luistert, zo zouden vrienden en familie naar
elkaar moeten luisteren. Als jij tijd neemt om te luisteren, geef je
anderen het gevoel dat ze belangrijk zijn. Als iemand met je wil
praten, zeg dan niet: ‘Zo meteen.’ Zeg dan: ‘Ik luister!’
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2

God kiest jou
Je bent door God uitgekozen.
1 Petrus 2:9, Het Boek (HB)

H

eb je weleens het gevoel dat je onzichtbaar bent? Dat niemand
je zelfs maar opmerkt? Misschien dat ik wel aandacht krijg als ik

nieuwe kleren heb, denk je bij jezelf. En misschien is dat zo. Eventjes.
Maar niet veel later verandert de mode en ben je weer… onzichtbaar.
Zou je wel een blijvende verandering willen? Leer dan om naar jezelf
te kijken zoals God naar je kijkt – Hij heeft ons ‘het kleed van de bevrijding’ en ‘de mantel van de gerechtigheid’ aangetrokken. (Jesaja 61:10)
Heb je weleens het gevoel dat je niets voorstelt? Als dat zo is mag
je bedenken wat je werkelijk waard bent. Herinner jezelf eraan wat
– of beter nog, wie – God ervoor over had om jou te redden: je bent
‘vrijgekocht met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos
lam: Het bloed van Christus.’ (1 Petrus 1:18-19, HB)
Als je het gevoel hebt dat je onzichtbaar bent of er niet bij hoort,
denk hier dan aan: God heeft jou uitgekozen om zijn kind te zijn. Soms

is het lastig om dat te onthouden. Dus bid ervoor. Denk erover na.
Besef hoe God naar je kijkt en laat dat de manier waarop je naar jezelf
kijkt veranderen.

Groeien in geloof
God beschouwt jou als zijn geweldige schepping. Daar kiest Hij
voor. Jij kunt ook kiezen hoe je naar je eigen familie en je vrienden
kijkt. Zij zijn allemaal geweldige schepselen van God. Je moeder. Je
vader. Zelfs je zus en je broer. Bedenk welke eigenschappen van je
vrienden of je familieleden je het ﬁjnste vindt – en vertel dat ook
aan hen.
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Zorgen hebben geen zin
Ooit was ik jong, nu ben ik oud, en nooit zag ik
dat een rechtvaardige werd verlaten.
Psalm 37:25

M

aak jij je ooit zorgen? Vast wel. Dat doen we namelijk allemaal
weleens. Misschien herken je deze gedachten wel: hoe zal mijn

rekentoets gaan? Waarom gedraagt mijn beste vriend of vriendin zich zo?
Zullen mijn vader en moeder boos op me zijn als ik dit verpruts?
Sommige zorgen kunnen worden opgelost door een beetje te studeren of zelfs door een goed gesprek. Maar hoe moet het met die zorgen die te groot voor jou zijn – natuurrampen bijvoorbeeld, of ziekte
of de afschuwelijke dingen die je op het nieuws ziet? Je zou je je hele
leven zorgen kunnen maken!
Maar zeg eens eerlijk, denk je dat dat is wat God wil? God heeft
Jezus niet gestuurd om je te redden zodat jij je vervolgens zorgen kunt
gaan zitten maken. Jezus is niet aan het kruis genageld om daarna
je gebeden niet te horen. Bezorgdheid kan niets oplossen, maar God
kan dat wel. Vertrouw al die dingen waar jij je zorgen over maakt aan
Hem toe. God heeft je zelfs toevertrouwd ‘aan zijn engelen, die over
je waken waar je ook gaat.’ (Psalm 91:11)
Zorgen? Dacht het niet.

Groeien in geloof
Maak jij je zorgen? Probeer dit eens: stel je voor dat je al je zorgen
in een doos stopt. Bind die doos stevig dicht met een stuk touw
en leg daar een driedubbele knoop in. Bid ervoor en geef die hele
doos vol zorgen over aan God. En haal dan diep adem. Je mag erop
vertrouwen dat God voor je zal zorgen!
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God woont hier
Je kent de Vader… Houd vast aan wat God heeft gezegd.
1 Johannes 2:14, HB

H

eb jij je kamer wel eens opnieuw ingericht? Misschien heb je een
nieuwe poster opgehangen of een speciale verzameling netjes

neergezet. Misschien heb je zelfs de kleur van de muren zelf uitgekozen. Je hebt wat dingetjes toegevoegd en veranderd, net zolang tot de
kamer eruitzag alsof het jouw plek was.
God houdt er ook van om iets opnieuw in te richten. Eigenlijk
kan God niet anders. Als je Hem lang genoeg in je hart laat wonen,
zal je hart vanzelf beginnen te veranderen. Een beetje vergeving in
dit hoekje hier. Een paar planken om zijn Woord op te zetten daar.
Al zijn die aanpassingen niet altijd even prettig. Misschien voel je je
een beetje ongemakkelijk als Hij muurtjes van jaloezie of boosheid
weghaalt, maar de nieuwe vriendelijkheid die Hij ervoor in de plaats
neerzet, ziet er wel fantastisch uit en voelt heerlijk aan. Daarna zal
Hij je hele hart schilderen met liefde – liefde voor Hem en liefde voor
anderen.
God wil je hart een totale make-over geven. Dus Hij houdt niet op
met zijn werk totdat Hij helemaal klaar is. Totdat jouw hart eruitziet
alsof Hij er woont.

Groeien in geloof
Geef Gods Woord een plek in je kamer. Schrijf je favoriete
bijbelteksten op zelfklevende notitieblaadjes en plak ze op het
lichtknopje, boven je bed, of ergens anders waar je ze zeker zult
zien. God vindt het geweldig als je ruimte maakt voor Hem!
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Geef niet op
Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk?
Genesis 18:14

V

errassing! God doet het wéér!
Wat Hij precies gedaan heeft? Hij heeft een gebed beantwoord.

Dat doet Hij namelijk voor de mensen die in Hem geloven. Al gaat dat
soms wel op een heel verrassende manier! Moet je zien wat Hij voor
deze gelovigen gedaan heeft…
Toen uiteindelijk iedereen zei dat het echt onmogelijk was, kreeg
de negentig jaar oude Sara een baby. (Genesis 17:17; 21:2) Op het
moment dat niemand de moed had om het zelfs maar te proberen
sloeg David een enorme reus tegen de grond met één enkel steentje.
(1 Samuel 17:50) En hoewel het nergens op sloeg, marcheerde Jozua
het ene na het andere rondje om Jericho en de muren van de stad
stortten in. (Jozua 6)
Wat jij hiervan kunt leren? Kort maar krachtig: geef niet op! Denk
je dat jij een probleem hebt dat te groot is voor God? Een toets die te
moeilijk is? Een verbroken vriendschap die niet te herstellen is? Blijf
bidden! God kijkt naar je. En de God die Sara, David en Jozua verraste
is nu al bezig met het beantwoorden van jouw gebeden.
Dus geef niet op. Want als je dat wel doet, loop je misschien de
verrassing mis!

Groeien in geloof
Wil jij de verrassende antwoorden zien die God in jouw leven geeft?
Probeer dit dan: schrijf je gebeden op velletjes papier en stop ze
in een speciaal doosje. Lees die gebeden dan om de paar weken
door. Welke heeft God al beantwoord? Ben je verrast door zijn
antwoorden?
16
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Thuis bij God
Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan
wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader
en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.
Johannes 14:23

G

od wil jouw thuis zijn. Niet het huis van een vriend waar je af
en toe langsgaat of het jeugdhonk waar je soms met anderen

rondhangt. Hij wil geen vakantiebestemming zijn, en zelfs niet de plek
waar je ergens in de verre toekomst, als je oud bent, hoopt te wonen.
Hij wil de plaats zijn waar je thuis bent. Altijd. Vanaf nu. Hij wil de
plaats zijn waar jij naartoe gaat als je antwoorden zoekt, als je hulp of
troost nodig hebt. Hij wil je thuis zijn.
Voor veel mensen is dat een nieuwe manier van denken. Zij beschouwen God alleen als iemand over wie ze praten, of tot wie ze
bidden. Als iemand bij wie ze op zondag of op feestdagen op bezoek
gaan. Hij is een soort wonderdoener, geen plek om te wonen. Maar je

Vader wil veel meer dan dat zijn. Je Vader wil dat je altijd met Hem
samenleeft. (Handelingen 17:28) God wil je thuis zijn – een thuis dat je
altijd bij je hebt, waar je ook naartoe gaat.

Groeien in geloof
Een slak heeft zijn huisje altijd bij zich, waar hij ook naartoe gaat.
Welke problemen hij ook tegenkomt, hij heeft altijd een veilig huis
om zich in terug te trekken. De volgende keer dat je een slak ziet
mag je denken aan God, die het thuis wil zijn dat altijd en overal
met je meegaat. Wees als een slak – alleen dan zonder het slijm!
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Wees dapper!
Aan hun zonden zal ik niet meer denken.
Hebreeën 8:12

I

n de Bijbel lezen we: ‘Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer
veroordeeld.’ (Romeinen 8:1) En ergens anders staat dat God ieder-

een vrijspreekt die in Jezus gelooft. (Romeinen 3:26)
Dat is geweldig nieuws voor Gods kinderen! Want soms gebeurt
het nou eenmaal dat je het goede wilt doen maar toch iets verkeerds
doet. Dat geldt voor ons allemaal. Daarom zijn Gods beloften ook zo
fantastisch! Als jij in Jezus gelooft en Hem gehoorzaamt, belooft God
dat je zonden allemaal weggenomen zullen worden en dat Jezus ze
voor altijd zal bedekken. Dus als God naar jou kijkt, ziet Hij niet je
fouten; Hij ziet Degene die jou gered heeft – Jezus.
Dat betekent dat je niet bang hoeft te zijn dat je het zult verprutsen. Je hebt al gewonnen, want Jezus heeft je verlost. Als je op die
belofte vertrouwt geeft dat je moed om het goede te doen, zelfs als
je weet dat het misschien misgaat. Vertrouwen op die belofte helpt je
om dapper te zijn.

Groeien in geloof
Roep wat vrienden bij elkaar en speel verstoppertje. Bedenk, terwijl
je in je schuilplaats zit, hoe Jezus jouw zonden en vergissingen
verstopt heeft. En als jij aan de beurt bent om te zoeken, mag je
denken aan Gods belofte om zonden die vergeven zijn nooit meer
op te zoeken!
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