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Voorwoord
•••••••••••••••••••

Zoals ouders voor hun kinderen zorgen, zo zorgt God ook voor zijn
kinderen. Hij geeft ons wat we nodig hebben: hoop, vergeving en
blijdschap. Hij troost ons als we verdrietig zijn. En – en dat is het
allerbelangrijkste – Hij geeft ons genade.
Genade betekent dat God zegt: ‘Ik weet dat je er een puinhoop van
gemaakt hebt, maar Ik houd evengoed van je.’ Genade is dat jij aan
God vertelt dat je ergens spijt van hebt en dat Hij tegen je zegt dat
Hij je vergeven heeft. Een van mijn favoriete bijbelteksten zegt het
zo: ‘Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de
Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.’ (Hebreeën 4:16)
Je hebt niet altijd een keuze in wat er in je leven gebeurt, maar je
kunt wel kiezen hoe je met dingen omgaat. Je kunt ervoor kiezen
om als gezin God te aanbidden. Elk onderwerp in dit dagboek
bevat een tekst voor volwassenen uit het boek Leven uit genade en
een overeenkomende tekst voor kinderen uit het boek Elke dag een
nieuw begin. Ouders en kinderen kunnen hun teksten samen of
afzonderlijk van elkaar lezen, en daarna samen het sleutelvers over
het onderwerp van die dag lezen. Onder het kopje ‘Groeien in
geloof ’ staan vragen en opdrachten die kinderen en ouders samen
kunnen doen, en die jullie dichter bij de God van genade zullen
brengen.
Max Lucado
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Voor volwassenen
S
S
Gods machtige hand
•••••••••••••••••••

Door een beslissing begon de geschiedenis. Het bestaan werd
meetbaar. Het werd licht vanuit het niets. Vanuit het licht verscheen de dag. Toen kwamen de lucht en de aarde. En op aarde? Er
ging een machtige hand te werk. Ravijnen werden gebeeldhouwd.
Oceanen werden gegraven. Bergen barstten uit het vlakke land
omhoog. Sterren werden de lucht in geworpen. Het heelal glinsterde.
Kijk naar de ravijnen en zie de glorie van de Schepper. Raak de
bloemen aan en merk zijn fijngevoeligheid op. Luister naar de
donder en hoor zijn macht. Vandaag zul je Gods schepping ontmoeten. Als je de schoonheid om je heen ziet, laat dan ieder detail
je eraan herinneren je hoofd op te heffen in lofprijzing. Uit je
waardering voor Gods schepping. Moedig anderen aan de schoonheid van zijn schepping te zien.

.............................. Lees

samen .............................

In hem is alles geschapen, alles in de hemel en
alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare.
Kolossenzen 1:16

.................................................................................
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Voor kinderen

Gods machtige hand
•••••••••••••••••••

‘Er moet licht komen …’
Met deze woorden begon de geschiedenis. Het begin van de tijd.
‘Er moet licht komen …’ God bracht scheiding tussen dag en
nacht, tussen de lucht en het land. En daarna begon God aan zijn
machtige werk hier op aarde.
Hij hakte ravijnen uit en groef diepe oceanen. Hij liet bergen oprijzen uit het vlakke land. Met een machtige zwaai zette Hij sterren aan de hemel en liet Hij het universum glinsteren en stralen.
Wil je Gods macht zien? Kijk dan naar de bergen. Wil je zijn tederheid voelen? Streel de blaadjes van een wilde bloem. Wil je zijn
macht horen? Luister naar de donder.
Je bent omgeven door Gods schepping, door de schoonheid van
de natuur overal om je heen. Open je ogen en bedank God voor de
prachtige wereld die Hij gemaakt heeft.

........................... Groeien in geloof..........................
Iedere tijd van het jaar heeft zijn eigen schoonheid.
We kunnen daarom altijd echt van de natuur genieten.
Ga naar buiten. Maak een wandelingetje.
Pluk een bloem. Voel de wind. Prijs God voor
al zijn schitterende kunstwerken.
.................................................................................
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Voor volwassenen
S
S
Wie is de dienstknecht?
•••••••••••••••••••

Marta maakt zich druk om iets goeds. Jezus zou bij haar eten. Ze
bedient God letterlijk. Het was haar doel om Jezus een plezier te
doen, maar ze maakte een veelvoorkomende maar gevaarlijke
fout. Toen ze voor Hem begon te werken, werd haar werk belangrijker dan haar Heer. Wat begon als een manier om Jezus te dienen,
werd langzaam en subtiel een manier om zichzelf te dienen. Ze is
vergeten dat de maaltijd Jezus moet eren, niet Marta. Het is
gemakkelijk om te vergeten wie de dienstknecht is en wie degene
is die gediend moet worden.

.............................. Lees

samen .............................

Marta echter werd in beslag genomen door het vele
bedienen, maar … ‘Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen.’
Lucas 10:40-42 (nbg-vertaling 1951)

.................................................................................
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Voor kinderen

Jezus dienen
•••••••••••••••••••

Marta was een goede vriendin van Jezus. In de Bijbel lezen we dat
ze zich op een gegeven moment toch vreselijk druk maakte. Jezus
zou bij haar komen eten. Ze zou God bedienen! Ze wilde dat alles
volmaakt in orde was voor Jezus. Maar ze had één grote fout
gemaakt. Ze werkte zo hard voor Jezus dat haar werk belangrijker
voor haar was geworden dan de Heer zelf.
Marta wilde namelijk dat Jezus haar zou prijzen voor al haar
werk. Ze vergat dat het de bedoeling was dat zij Hem prees door
al die dingen voor Hem te doen. Ze vergat dat de maaltijd bedoeld
was om Jezus te eren. Wat begon als een manier om Jezus te dienen, veranderde in iets waar ze zelf beter van wilde worden.
Het is belangrijk om Jezus te dienen. Maar dien Hem niet omdat
je eigenlijk hoopt dat anderen je werk zullen zien. Dien Hem niet
omdat je wilt dat anderen je complimentjes geven of aardige dingen over je zeggen. Onthoud dit – jij bent de dienstknecht en Hij is
Degene die je dient.
........................... Groeien in geloof..........................
Wil je zeker weten dat je Jezus dient en niet jezelf?
Dien Hem dan in het geheim. Bedenk iets wat je zou
kunnen doen – de vuilnis buiten zetten, de hond voeren,
de planten water geven – zonder het aan iemand te
laten weten. Als je dient zonder dat iemand dat weet,
verschijnt er een enorme glimlach op Gods gezicht.
.................................................................................
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Voor volwassenen
S
S
Een uitverkoren geslacht
•••••••••••••••••••

Voel je je weleens onopgemerkt? Nieuwe kleren en een nieuwe
levensstijl helpen misschien even. Maar als je op zoek bent naar
duurzame verandering, leer jezelf dan te zien zoals God je ziet: ‘Hij
deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel
van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals
een bruid zich tooit met haar sieraden.’ (Jesaja 61:10)
Raak je je zelfvertrouwen weleens kwijt? Als dat gebeurt, herinner
je dan wat je waard bent. ‘U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven
dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van
een lam zonder smet of gebrek, van Christus.’ (1 Petrus 1:18-19)
Het is een uitdaging om dat te onthouden. Om erover te mediteren. Om erop gericht te zijn. Om zijn liefde toe te staan de manier
waarop je naar jezelf kijkt te veranderen.

.............................. Lees

samen .............................

Maar u bent een uitverkoren geslacht,
een koninkrijk van priesters, een heilige natie,
een volk dat God zich verworven heeft.
1 Petrus 2:9

.................................................................................
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Voor kinderen

God kiest jou
•••••••••••••••••••

Heb 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? Bedenk dan wat je werkelijk waard bent. Denk aan 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, Het Boek (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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Voor volwassenen
S
S
God zit in ons team
•••••••••••••••••••

Toen we jong waren speelden we met de kinderen uit de buurt
straatvoetbal. Zodra we thuiskwamen van school lieten we onze
boeken vallen en stoven de straat op. De jongen van de overkant
had een pa die heel sterk was en erg verslaafd aan voetbal. Zodra
hij na werktijd de oprit opreed, begonnen we hem te roepen om
mee te spelen. Hij kon de verleiding niet weerstaan. Hij was wel zo
sportief om altijd even te vragen: ‘Welk team is aan het verliezen?’
Dan sloot hij zich bij dat team aan, wat meestal die van mij leek te
zijn.
Zijn verschijning in de groep jongelui veranderde het hele spel. Hij
was betrouwbaar, sterk en, bovenal, hij had een plan. We schaarden ons rondom hem en hij keek dan naar ons en zei: ‘Oké jongens,
dit gaan we doen.’ Het andere team zuchtte als we ons weer verspreidden. Want weet je, we hadden niet alleen een nieuw plan, we
hadden ook een nieuwe leider. Hij bracht nieuw leven in ons team.
God deed precies hetzelfde. We hadden geen nieuw spel nodig; we
hadden een nieuw plan nodig. We hoefden niet van positie te wisselen; we hadden een nieuwe speler nodig. Die speler is Jezus
Christus, Gods eerstgeboren Zoon.

.............................. Lees

samen .............................

Hij heeft mij gered toen ik hulpeloos was.
Psalm 116:6, Willibrordvertaling 2012

.................................................................................
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Voor kinderen

Een nieuwe leider
•••••••••••••••••••

Als kind voetbalde ik vaak met de andere kinderen bij ons in de
straat. Zodra we thuiskwamen uit school, verzamelden we ons op
straat. Een van de andere jongens had een vader die geweldig
goed kon voetballen. Zodra hij de oprit voor zijn huis opreed, holden we naar hem toe en vroegen hem om mee te spelen. Dat kon
hij niet weerstaan. Om het eerlijk te houden vroeg hij altijd: ‘Welk
team staat er het slechtst voor?’ Dan sloot hij zich aan bij dat
team, wat om de een of andere reden haast altijd mijn team leek
te zijn.
Als hij meedeed, veranderde het hele spel. Hij had zelfvertrouwen,
hij was sterk en – het allerbelangrijkste – hij had een plan. Hij keek
ons aan en zei: ‘Oké, jongens, we pakken het als volgt aan …’, terwijl
het andere team even verderop stond te zuchten en te steunen.
We hadden namelijk niet alleen een nieuw plan, we hadden ook
een nieuwe leider. Iemand die ons team nieuw leven inblies.
God doet precies hetzelfde. In deze zondige wereld hebben we
geen ander spelletje nodig, maar een ander plan. We hoeven niet
van positie te veranderen; we hebben een nieuwe speler nodig.
En die speler is Jezus.
........................... Groeien in geloof..........................
Speel ‘Volg de leider’ met een paar vrienden en wissel regelmatig
af. Zie je dat iedereen weer op een andere manier leiding geeft?
Laat Jezus de leider van jouw leven zijn. Hij zal je een nieuwe
manier laten zien om dingen aan te pakken.
.................................................................................
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