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Bijbels dagboek

Voorwoord
Het kabbelende water verkoelde mijn voeten. Ik keek van het bergriviertje omhoog naar de strakblauwe lucht en vroeg God: ‘Wat is uw
verlangen Heer? Wat wilt U graag zien in mijn leven? In het leven van
vrouwen die U kennen?’ Gedachten borrelden in mij op en ik begon te
schrijven. Het fundament van dit dagboek werd gelegd.
De Here God verlangt er vurig naar dat jij dichter aan zijn hart gaat
leven. Dat je boven alles Hem zoekt en bouwt aan een intieme relatie
waarin Hij meer van zichzelf kan laten zien. Meer van zijn liefde, genade
en eindeloze trouw. Hij is op zoek naar vrouwen met wie Hij vertrouwelijk om kan gaan. Naar vrouwen die Hem op de voet volgen en Hem
intens liefhebben.
Zoals een bruidegom naar zijn bruid verlangt, zo gaat het hart van de
Here Jezus uit naar jou. Hij heeft jou met zijn eigen leven vrijgekocht
en wil elke dag met jou wandelen. Hij wil jou laten weten dat je gekend
bent. Hij wil jou onderwijzen uit zijn Woord zodat je standvastig in dit
leven kunt staan. En Hij wil jou zijn grootheid tonen, zodat je Hem
steeds meer gaat vertrouwen.
Dit dagboek vertelt over die bijzondere relatie die de Here Jezus met
jou, als onderdeel van zijn gemeente, wil hebben. De 365 overdenkingen
gaan over thema’s zoals intimiteit met God, overgave aan Hem, stralen
voor God en Hem aanbidden. Het dagboek nodigt uit om verder te
groeien in liefde voor en verlangen naar de Here Jezus.

Elk stukje begint met een bijbeltekst. Het is goed om deze tekst in je
bijbel op te zoeken en het gedeelte eromheen ook te lezen. Dit helpt je
om de bijbeltekst en de overdenking beter te begrijpen.
Ik ben ontzettend dankbaar dat ik mag delen wat ik leerde uit lezingen
van Dato Steenhuis over dit onderwerp. Met name lezingen over de
diepere betekenis van de Here Jezus als Bruidegom en de gemeente als
zijn bruid.
De gemeente van de Here Jezus is heel bijzonder en ik kijk enorm uit
naar de toekomst die Hij met haar voor ogen heeft. Er komt een dag
dat onze Bruidegom in aantocht is. Dat Hij zijn bruid komt ophalen
om haar in het Vaderhuis te brengen. Er komt een dag dat jij Hem in de
ogen mag kijken en jij je voor altijd thuis mag weten bij Hem. Maar tot
aan die dag mag je dicht aan zijn hart leven. Meer van Hem gaan houden
en Hem aanbidden. Want Hij is geweldig goed.
Tanneke Dorgelo

1 januari

Rein voor Hem
Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten
van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd
van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen.
Daniël 1:8

Goede voornemens, wie heeft ze nu niet? Meer sporten, minder snoepen en misschien meer tijd doorbrengen met God? Daniël had ook een
goed voornemen toen hij hoorde over het verplichte dieet van de koning. Hij wilde rein blijven voor God en koos ervoor om dit voedsel niet
tot zich te nemen. Het was een dappere beslissing, want daarmee ging
hij in tegen de wens van de koning.
Daniël volgde niet de meerderheid in wat zij deed. Hij had kunnen
kijken naar de andere Joodse jongemannen en kunnen denken: het zal
wel goed zijn om dit te eten en te drinken, zij doen het toch ook (vers
10 en 13)? Of: de Heer weet dat ik dit eigenlijk niet wil, maar ook dat ik
niet anders kan omdat de koning het nu eenmaal zegt.
Nee, Daniël is geen man van de excuses. Hij wil rein zijn voor zijn God
en is trouw aan Hem. Daarom maakt hij een keuze. Hij neemt zich iets
voor en laat zich niet leiden door wat de meerderheid doet. Hij weet
wat God van hem verlangt en is daar standvastig in. En God zegent
Daniël en zijn drie vrienden met gezondheid, kennis en verstand.
Wordt het tijd dat jij je voor gaat nemen om rein voor God te leven, om af te
rekenen met zonden in je leven? Om ze niet op hun beloop te laten, maar een keuze
te maken en hier vol voor te gaan?

2 januari

Stralen voor Hem
Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden,
opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam
gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
2 Korinthe 5:10

‘Het gaat vandaag goed hè, mam?’ Hij knippert met z’n ogen en kijkt
me vol verwachting aan. Ik kijk naar mijn zoon die alleen bij mij is deze
ochtend en me zo goed heeft geholpen. ‘Zeker, lieverd,’ vertel ik hem
en aai hem over het hoofd. ‘Ik ben trots op je!’ Zijn ogen glimmen, want
wat wil je nu nog meer dan een mama die trots op je is?
Paulus doet er alles aan om welgevallig, aangenaam te zijn voor God. Hij
zet zich er net zo voor in als een sporter die de wedstrijd wil winnen.
Hij wil zo graag dat het oordeel van God over hem positief zal uitvallen.
Want Paulus houdt van de Heer en vindt zijn oordeel belangrijker dan
wat ook.
Als je de Here Jezus kent en met Hem leeft, hoef je niet bang te zijn
voor Gods oordeel. Je bent dan vrijgesproken van alle zonde en rechtvaardig voor God. Maar dan is het nog wel belangrijk wat je met je lichaam op aarde hebt gedaan. De Here Jezus kijkt naar jouw inzet voor
Hem. Wat heb jij gedaan met wat Hij jou gegeven heeft?
Grijp vandaag de kansen die je krijgt om Hem ‘welbehaaglijk’ te zijn.
Hoe kun jij vandaag je inzetten voor zijn koninkrijk?

3 januari

Elk moment
Zalig die dienaar die door zijn heer bij zijn komst zo
handelend aangetroﬀen zal worden.
Mattheüs 24:46

Plotseling zal Hij daar zijn. Terwijl de een op zijn werk is, de ander in
de trein zit en weer een ander zijn bruiloft viert. Opeens zindert de
lucht en verandert de atmosfeer. De Heer komt op de wolken en neemt
wie bij Hem horen mee. God roept ons op om waakzaam te zijn, op te
letten. De ogen wijd open te houden en door te hebben in welke tijd
we leven.
God heeft jou aangesteld als dienaar en jou verantwoordelijkheden gegeven terwijl Hij fysiek afwezig is. Ben jij trouw in het uitoefen van jouw
taak? God wil niet alleen dat je trouw bent, maar ook verstandig. Dat je
er steeds rekening mee houdt dat je Heer elk moment terug kan komen.
Ben jij vanochtend opgestaan met de verwachting dat Hij ook vandaag
terug kan komen? Het lijkt mij geweldig als Hij terugkomt op het moment dat ik volop bezig ben met de taak die Hij me gaf. Een slechte dienaar denkt: mijn heer blijft nog wel even weg, en gedraagt zich daar ook
naar. Maar God wil dat jij niet overvallen wordt door zijn plotselinge
komst en je je schaamt voor waar je mee bezig bent.
Hoe zou jij nog meer bezig kunnen zijn met de taak die jou is toevertrouwd?

4 januari

Hem bewonderen
Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft
in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters
voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht
in alle eeuwigheid. Amen.
Openbaring 1:5b-6

Heb jij vroeger ook weleens gewenst dat je vader de koning van het land
was? En dat jij dus een prinses zou zijn? Ik denk dat er in velen van ons
wel een verlangen schuilt om bijzonder te zijn. Om iets voor te stellen,
ertoe te doen. Het mooie is dat God jou met eer en glorie heeft bekleed.
Hij heeft je lief, heeft je zonden van je afgewassen en je een eervolle
bestemming gegeven.
De gemeente heeft een koninklijke bediening. Volgens Openbaring 5:10
zullen wij als koningen regeren over de aarde samen met de Here Jezus. Maar wij vormen samen ook een ‘koninklijk priesterschap’ (1 Petrus
2:5,9). Een priester doet dienst in het huis van God, hij brengt oﬀers. Zo
mogen wij ook gebeden, lofprijzing en dankzegging aan Hem oﬀeren en
bovenal onszelf.
Als priesters hebben wij onmiddellijke toegang tot de troon van God.
Daar, in zijn aanwezigheid, mogen we Hem onze schaal aanbieden met
geurend reukwerk. Hem toejuichen wie Hij is en Hem eren om zijn
hemelse majesteit en glans en goddelijke almacht. Jouw positie is uniek.
Jij mag regeren met de Here Jezus, om wie het allemaal draait, en vrijmoedig tot zijn troon naderen.
Neem de tijd om erover na te denken over wat het betekent dat jij een koning
en priester genoemd wordt. En dank God voor de bijzondere positie die Hij jou
gegeven heeft.

5 januari

Vreemdeling
Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te
onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel.
1 Petrus 2:11

Een ‘bijwoner’ was mijn schoonzusje toen ze als Ecuadoraanse in Nederland woonde. Hoewel ze getrouwd was met een Nederlander hoorde
ze er zonder Nederlands paspoort toch niet echt bij. Eigenlijk hoorde
ze ergens anders thuis. Maar feitelijk is er tussen haar en mij geen verschil. Ook ik hoor hier niet thuis. Ik ben een hemelburger, net als mijn
schoonzusje. Dat is onze bestemming, niet een tijdelijke plek op aarde.
Gelovigen worden in de Bijbel een aantal keer ‘bijwoners’ en ‘vreemdelingen’ genoemd. We vormen samen een volk van God, maar bevinden ons nog niet ten volle in zijn koninkrijk. We leven te midden van
mensen die Hem niet kennen en daarom de focus op heel andere dingen
hebben. Deze aardse levensstijl kan aan ons trekken, daar waarschuwt
Petrus ons voor.
We kunnen en hoeven ons niet uit de wereld terug te trekken. Maar het
is wel belangrijk dat jij je er telkens van bewust bent wat je positie is.
Dat je je niet te zeer gaat hechten aan het plekje waar je woont. Je bent
op reis naar je eeuwige bestemming en mag aan de mensen om je heen
laten zien bij welk koninkrijk je eigenlijk hoort. Of je nu in Ecuador of
in Nederland leeft.
Op welke momenten voel jij in het bijzonder dat je maar een bijwoner en vreemdeling bent?

6 januari

De bruid wijst op Hem
Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde
mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien,
het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.
Openbaring 21:9b-10

‘Mama, zijn er echt straten van goud?’ Het lijkt mijn zoon geweldig om
in die stad met gouden straten rond te lopen, het nieuwe Jeruzalem.
Toen ik in Openbaring 21 las over deze stad, bracht iets me in verwarring. Ik had altijd gedacht dat het een echte stad zou zijn, maar nu las
ik dat het nieuwe Jeruzalem de bruid, de vrouw van het Lam is. De
gemeente, een stad?
Johannes beschrijft hoe deze prachtige stad neerdaalt uit de hemel, als
een bruid die voor haar man versierd is. Deze stad had de heerlijkheid
van God, dezelfde heerlijkheid die neerdaalde op de tabernakel in de
tijd van Mozes. Ze straalt als zeer kostbare edelstenen, is oogverblindend. Dus als de Here Jezus terugkomt, dalen wij met Hem neer en
vormen wij een prachtige versiering om Hem heen.
Een stad die Hem de glorie geeft die Hem toekomt. Als Hij terugkeert
op de aarde waar Hij is verworpen, miskend en gekruisigd, is daar een
enorme menigte die het uitroept: ‘Dit is de geliefde Zoon, de Man in
wie God welbehagen heeft. Hij is het!’ Iedereen zal zijn glorie zien.
Nu op aarde, mag je Hem ook alvast aanwijzen: ‘Hij is het om wie het allemaal
draait.’

7 januari

Niet langer zwijgen
Toen zeiden ze tegen elkaar: Wij doen hier niet goed aan. Deze dag is een
dag met een goede boodschap en wij zwijgen erover. Als wij wachten tot het
morgenlicht, staan wij schuldig. Nu dan, kom, laten wij dit in het huis van
de koning gaan vertellen.
2 Koningen 7:9

Jij bent enorm rijk. God heeft je een allesovertreﬀende rijkdom gegeven
(Efeziërs 2:7). Niets is te vergelijken met datgene wat Hij jou gegeven
heeft. Hij heeft je zijn genade gegeven, waardoor je weet dat je vrij bent.
Je leeft in een unieke liefdesrelatie met Hem waarin Hij jou overlaadt
met zijn liefde en trouw. En bovendien heeft Hij je een geweldige toekomst beloofd.
De vraag is: houd jij deze rijkdom voor jezelf of deel je hem met anderen? Eens was er een grote hongersnood in Samaria doordat het Syrische
leger de stad had belegerd. Ze aten zelfs hun eigen kinderen op. Vier
melaatse mannen besloten op zoek te gaan naar voedsel bij het Syrische
kamp en kwamen tot de ontdekking dat het leger was gevlucht voor
God. Ze deden zich tegoed aan alles wat ze vonden, maar toch voelde
dit niet goed.
Ineens zagen ze de beelden voor zich van mensen die uitgemergeld
waren, lichamen die werden weggedragen. Zonder voedsel zou iedereen in de stad sterven. De melaatsen wisten dat ze schuldig zouden zijn
als ze het goede nieuws niet zouden delen. Als zij niet zouden vertellen
over de rijkdom die voor het oprapen lag. Als zij de anderen niet zouden
wijzen op de weg naar het leven.
Wie zou je graag de goede boodschap willen brengen? En hoe zou je dit kunnen
doen?

8 januari

Verbonden met lsraël
Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten
twaalf engelen. Ook waren er namen op geschreven,
namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten.
Openbaring 21:12

De muur van het nieuwe Jeruzalem, de bruid van de Here Jezus, is gebouwd op twaalf fundamenten: grondstenen. Op elke grondsteen vind
je een naam van een van de twaalf apostelen van de Here Jezus. Deze
trouwe dienaren hebben ervoor gezorgd dat jij en ik de Here Jezus hebben leren kennen. Zij hebben alle volken onderwezen over Hem en hen
aan de bruidsgemeente toegevoegd.
Zonder het fundament was er geen nieuw Jeruzalem geweest. Maar
niet alleen het fundament is verbonden met het volk Israël, ook op de
poorten vind je de namen van de twaalf stammen van Israël. Want uit
dit bijzondere volk is onze Redder geboren. Uit de Joden is ons heil
gekomen. Daarom zijn we onlosmakelijk aan het volk Israël verbonden.
Israël is en blijft altijd bijzonder voor God. Het wordt in het Oude Testament Gods bruid en vrouw genoemd. Een aardse bruid die door haar
ontrouw is verstoten, maar voor wie een eeuwig herstel zal komen. De
gemeente is de bruid van het Lam en heeft een hemelse bestemming.
Maar die hemelse bestemming heeft zij alleen te danken aan Israël en
dat mag zij proclameren op haar poorten.
Hoe kijk jij naar Israël? Heeft dit volk een bijzonder plekje in jouw hart? Bid
vandaag voor de vrede van Jeruzalem en voor een verdere vervulling van Gods
beloften voor Israël.

9 januari

Richt je oog op Hem
En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij
het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.
Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis
verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon
van God.
Hebreeën 12:1b-2

Als je een hardloopwedstrijd wilt winnen, helpt het om jezelf zo licht
mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door geen zwaar schoeisel te dragen en
zware kleren uit te trekken. Jouw leven met God wordt ook wel vergeleken met een wedloop, een wedstrijd. Als je niet al je lasten en zonden
aﬂegt, raak je verstrikt en struikel je. Terwijl je zo licht mogelijk loopt,
moet je constant bedenken hoe de finish eruitziet.
De Here Jezus wil dat je elke dag naar Hem kijkt. Dat je aan Hem denkt
en Hem scherp in de gaten houdt. Dat je je bedenkt hoe Hij doorging
ondanks zijn bittere lijden. Hoe Hij nooit opgaf om jou te kunnen winnen. Hoe Hij het kruis verdroeg, alle vernedering en pijn om de enorme
blijdschap die Gods kinderen Hem zouden geven.
Waarom zou je naar Hem kijken? Zodat je niet ontmoedigd raakt en
je geloof opgeeft, maar juist moedig en vastberaden doorloopt op weg
naar Hem. Blijf naar Hem kijken, ook in moeilijke tijden. Richt je eerst
op je Meester, kijk naar Hem zodat je raad kunt ontvangen. Je richten
op Hem is niet altijd eenvoudig, maar wel dé manier om de wedstrijd
te winnen.
Dank God voor de heilige Geest die jou helpt om te volharden en je oog op de
Here Jezus te richten.

10 januari

Tijd om op te staan
De dorpen lagen verlaten in Israël, ze lagen verlaten, totdat ik,
Debora, opstond, tot ik opstond, een moeder in Israël.
Richteren 5:7

‘Het is tijd om op te staan.’ Ik was verbaasd omdat ik mezelf hardop
hoorde praten. Het uur daarvoor had ik tijd doorgebracht met God. Ik
zong voor Hem, las in de Bijbel en overdacht zijn woord. Ik praatte met
Hem en toen ik klaar was, zei ik ineens deze woorden.
Opstaan is in beweging komen. Datgene doen waar God jou voor heeft
geroepen. Niet langer leven in verborgenheid of onopvallendheid, maar
de moed hebben om je veilige omgeving te verlaten, niet wetend wat er
komen gaat. Opstaan in de zekerheid dat je in het centrum van Gods wil
bent. Debora stond ook op, ze nam haar plek in als richter van Israël.
Degenen die leiding hadden moeten geven, waren niet op hun plek. Ze
waren bezig met hun werk en hun handel of met het vereren van andere
goden. Debora zag de lege ruimte en besloot erin te stappen. Dit leidde
tot een bevrijding uit een twintig jaar durende, grote onderdrukking.
Welk verschil zou jij kunnen maken als je op gaat staan? God heeft je een veld
gegeven om in te werken. Zorg dat het veld niet verlaten is, maar neem je plek in.

11 januari

Als de opgaande zon
Maar laten zij die Hem liefhebben, zijn als het
opgaan van de zon in haar kracht.
Richteren 5:31b

‘Mam, mag ik vandaag zonder jas?’ Aan een helderblauwe hemel scheen
de zon al veelbelovend. Toch was het nog erg fris. Maar we wisten allebei dat dit van korte duur zou zijn. ‘Is goed, jongen, want het wordt
vandaag erg warm.’ Hij knikte blij en ging ervandoor op zijn fiets. De
zon kan op een dag ﬂink toenemen in kracht. Een beeld dat in deze
tekst wordt gebruikt voor degenen die van de Here Jezus houden.
Niet alleen de Here Jezus wordt vergeleken met de zon (Psalm 84:12).
Ook wij mogen zijn als een opgaande zon. Wij stralen, omdat we God
liefhebben en verspreiden zijn licht in onze omgeving. Wij geven zijn
liefde en warmte door aan de mensen die ons licht opvangen. We brengen leven en helpen anderen om te groeien.
Een opgaande zon neemt toe in kracht. Eerst zie je alleen het licht en
is het schijnsel nog niet zo fel. Maar hoe hoger de zon staat, hoe krachtiger het licht en de warmte worden en hoe groter de invloed is die de
zon uitoefent op haar omgeving. Maar de zon kan alleen schijnen omdat
God haar zo heeft geschapen en haar altijd draagt.
Ook jij mag vanuit jouw plek opgaan in volle kracht. Niet jouw eigen kracht,
maar zijn kracht in jou. Als je veel van Hem houdt, ga je steeds meer impact
hebben op jouw omgeving.

