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BIJ HET GEBRUIK

Dit dagboek kun je op verschillende manieren gebruiken.Wat je kunt
doen, is dat je het leest zoals bij de meeste bijbelse dagboeken gebrui-
kelijk is: gewoon als stukjes bij een bijbelgedeelte.Alleen zullen dan
soms bepaalde dingen wat langs je heengaan, omdat eigenlijk ver-
wacht wordt dat je méér doet. Maar dat geeft niet: ook al pik je niet
alles op, dan nog zijn de stukjes pakkend genoeg om dit dagboek met
plezier te gebruiken.
Als je dit dagboek optimaal wilt gebruiken, moet je een wat actievere
rol spelen. Soms wat meer, soms wat minder, maar de bedoeling is in
ieder geval dat je actief meedoet: door nog eens goed te kijken in het
bijbelgedeelte, of bijvoorbeeld door na te denken over een bepaalde
vraag. In de opbouw van de pagina’s zie je dat terug.

De kwestie: Daar begint elke dag (of: elk hoofdstukje) mee. Het is een
vraag of een aspect dat te maken heeft met het onderwerp waar we
mee bezig zijn. Dus iets over de Apostolische Geloofsbelijdenis, de
Tien Geboden of het Onze Vader. In ieder geval een ‘kwestie’ die je
zult herkennen!

Lezen: Dat is het bijbelgedeelte dat we over de genoemde kwestie
gaan lezen. Hóe je het dagboek ook gebruikt, als je het bijbelgedeelte
niet goed leest, zul je er weinig aan hebben…Wél doen dus!

Vooraf: Een kort rubriekje (van een paar regels) met informatie waar-
van het goed is dat je die hebt vóórdat we het bijbelgedeelte nader
gaan ‘bestuderen’. Bijvoorbeeld over wat eraan voorafging, of over
de betekenis van een moeilijk woord, of gewoon als heel kort inlei-
dinkje.

Wat opvalt:Actief meedoen wil bij dit dagboek vooral zeggen dat je bij
het stukje ‘Wat opvalt’ je bijbel níet hebt dichtgeslagen. Er wordt in
ieder geval vaak vanuit gegaan dat je nog eens terugkijkt, zo van: ‘Wat
in vers 6 staat, is heel bijzonder’(even kijken), of: ‘Let er goed op wat



in vers 22 wordt gezegd’(opletten dus). Niet dat je nu echt aan het stu-
deren moet, maar het is goed om actief mee te blijven denken, met de
Bijbel ernaast. De rubriek ‘Wat opvalt’ stimuleert daartoe.

Vasthouder: Van zo’n dagboekstukje met bijbelgedeelte kun je na-
tuurlijk lang niet alles onthouden. Maar probeer in ieder geval mee te
nemen wat in deze rubriek staat, en denk er nog eens over na.

Tenslotte: je kunt dit boek letterlijk als een ‘dagboek’gebruiken, met
iedere dag een stukje. Het kan prettig zijn om daarbij dan de data
linksonder de pagina te volgen. Maar laten we eerlijk zijn: lang niet
iedereen komt daaraan toe.Als dat bij jou zo is, vergeet de datumaan-
duiding dan, en volg gewoon de dagtelling. Voordeel daarvan is dat je
bijvoorbeeld ook op 13 september met ‘dag 1’kunt beginnen – of bij
dag 153 als je bij de Tien Geboden wilt beginnen, en bij dag 245 als je
liefst eerst het Onze Vader doet.

Herman van Wijngaarden

P.S. Je hebt nu de achtste en herziene druk van dit dagboek in handen.
De belangrijkste verandering is dat in bijbelcitaten – in plaats van de
vertaling van NGB’51 - de Herziene Statenvertaling wordt gebruikt
(behalve in de schrijfwijze van de Godsnaam Here). Verder zijn hier
en daar voorbeelden aangepast bij de actualiteit.



HET ONBEKENDE TEGEMOET

De kwestie: God roept Abram, en die gaat op weg omdat hij God be-
trouwbaar vindt. Dát is geloven, en dat brengt zegen! Ga je zo op
weg in het nieuwe jaar?

Lezen: Genesis 12:1-9 en Hebreeën 11:8

Vooraf: In de eerste elf hoofdstukken van Genesis lezen we over de
hele wereld en over vele volken. Vanaf 11:31 gaat de geschiedenis
zich toespitsen op één persoon: Abram. Hij verlaat, met onder an-
deren zijn vader, zijn geboorteplaats Ur (in het huidige Irak) en arri-
veert in Haran.
Wat opvalt: In Haran wordtAbram door God geroepen om weg te trek-
ken bij zijn familie vandaan; een enorme stap in een tijd waarin een
familie zo nauw op elkaar betrokken was! 
Let op wat God allemaal doet: Ik zal u… maken, zegenen, uw naam
groot maken… God neemt het initiatief; vanAbram wordt een reactie
verwacht.
Vers 2 : Abram zal tot een groot volk worden? Lees 11:30! Geen kin-
deren hebben, was vreselijk voor een vrouw. Ze telde amper mee.
Vers 3 : Door middel vanAbram word je gezegend.Wie Gods volk een
warm hart toedraagt, zal zelf gezegend zijn. Ook al lijkt God zich hier
te beperken tot één persoon, Hij heeft de hele wereld op het oog met
deze roeping.
Vers 4 : Toen ging Abram… Het staat er heel simpel, maar het is een
daad van overgave aan God en van gehoorzaamheid aan Hem. Op weg
naar het onbekende land. Een daad van een groot geloof, volgens He-
breeën 11:8.
Vasthouder: Durf je met God op weg te gaan, erop te vertrouwen dat
Hij het goede met je voorheeft? God zette de eerste stap naar jou toe
in Jezus Christus. Ga je mee in vertrouwen, ook in het onbekende
nieuwe jaar?

IK GELOOF…

1 januari dag 1



IK GELOOF…

2 januari dag 2

GELOVEN – SPRINGEN IN HET DIEPE

De kwestie: Geloven terwijl je het niet ziet… Een sprong in het
diepe? En toch: wie nooit in het water springt, leert niet zwemmen!

Lezen: Hebreeën 11:1-6

Vooraf: De schrijver van Hebreeën spoort zijn lezers voortdurend en
met klem aan, vol te houden in het geloof (zie Hebr. 10:35, 36, 39 en
12:1). In hoofdstuk 11 noemt hij gelovigen uit het verleden, die als
voorbeeld dienen om na te volgen.

Wat opvalt:Het eerste vers klinkt ingewikkeld.Als christen geloof je in
dingen die je niet ziet. De vervulling van al Gods beloften is boven dien
nog toekomstmuziek. Maar als je er werkelijk op vertrouwt dat God
Zijn woord houdt, merk je dat het geloof iets uitwerkt in je leven. Eén
van de dingen die een christen gelooft, is dat God de wereld ge-
schapen heeft. Ook daarbij ging het om onzichtbare dingen, maar
God maakte door Zijn woord een zichtbare wereld. Zo machtig is Hij.
Abel en Henoch (die ‘wandelde met God’) worden als voorbeeld van
gelovigen genoemd, en na vers 6 volgt er nog een lange lijst namen.
Een lesje bijbelse geschiedenis, ter bemoediging van ons hier en nu!
Vers 6: Geloven dat God bestaat, is wel een eerste stap op de weg met
Hem. Als je veel over Hem gehoord hebt, moet je toch een keer de
stap doen om bewust je leven aan Hem toe te vertrouwen. Het bewijs
dat Hij er is, krijg je niet door over Hem te blijven filosoferen, maar
door ‘ja’te zeggen tegen Hem. Dan merk je dat Hij er inderdaad is en
Zijn beloften houdt.

Vasthouder: Blijf niet aan de kant zitten! Laat je ook niet ontmoedi-
gen door wat anderen ervan zeggen. Waag het maar met God in je
leven. Je zult zien dat het wat uitwerkt!



TEGEN DE STROOM IN

De kwestie: Durf je te geloven, ook al zou de rest anders kiezen?

Lezen: Jozua 24:14-15

Vooraf: Jozua heeft als opvolger van Mozes het volk Israël het be-
loofde land binnengebracht. Er is veel gevochten. Aan het eind van
zijn leven roept hij het volk op God trouw te dienen. Het verbond met
God wordt vernieuwd. In de verzen 2-13 wordt eerst opgenoemd wat
God voor Zijn volk heeft gedaan in het verleden, tot dan toe.

Wat opvalt: Jozua verzamelt het volk in Sichem, de plaats waar God
aan Abraham dit land beloofd heeft (zie Gen. 12:6-7). Nu staan zijn
nakomelingen daar. God heeft zich gehouden aan Zijn belofte! Als
reactie op wat God voor Zijn volk heeft gedaan, wordt verwacht dat
het Hem trouw zal dienen.
In vers 14 wordt herinnerd aan de afgoden dieAbraham en zijn fami-
lie oorspronkelijk in het land van de rivier de Eufraat (dat is Mesopo-
tamië) dienden. Ook in Egypte had Israël te maken met afgoderij. En
dat is in het nieuwe land, waarin ze nu wonen, al net zo.
In de loop van Israëls geschiedenis blijkt afgoderij inderdaad steeds
een bedreiging voor het geloof in God te zijn geweest; en dan vooral
de vermenging van godsdiensten. Maar geloof in de God van Israël is
radicaal: je kunt niet God dienen én naast Hem ook nog een andere
god, die niet echt is (zie ook Jezus’ woorden in Matth. 6:24). Het
christelijk geloof is exclusief. Dat is voor veel mensen een ergernis.
Dat is altijd zo geweest.

Vasthouder: Zeg je net als Jozua: ik geloof! Ook al zou de rest anders
kiezen? Alleen zó kan God echt in je leven aan het werk gaan, en
ervaar je Zijn zegen.

IK GELOOF…

3 januari dag 3



IK GELOOF…

4 januari dag 4

VERTROUWEN OP GODS BELOFTEN

De kwestie: Als het spannend wordt in je leven, komt het erop aan:
geloof je echt dat God je nooit alleen laat?

Lezen: Jesaja 7:1-9

Vooraf: Deze geschiedenis speelt zich af in de achtste eeuw voor
Christus. Het land Israël is in twee delen gesplitst: het noordrijk
Israël en het zuidrijk Juda, met Jeruzalem als hoofdstad. Het sterke
Assyrische rijk dreigt steeds meer landen onder de voet te lopen.
De koning van Israël: Pekah, en die van Syrië: Rezin, willen de
koning van Juda: Achaz, met geweld dwingen tot een coalitie tegen
Assyrië. Pekah en Rezin trekken ten strijde tegen Jeruzalem, en
zowel de bevolking als koning Achaz beven als een rietje (vers 2).

Wat opvalt: De profeet Jesaja wordt door God naar koning Achaz
gestuurd om hem te bemoedigen. ‘Wees niet bevreesd’ staat er in
vers 4. De twee koningen die hem bedreigen, worden ‘twee rokende
stukken brandhout’genoemd (vers 4). Aan het eind van vers 16 lezen
we dat er van beide volken, van Syrië en Israël, weinig meer zal over-
blijven.
Belangrijk is het tweede deel van vers 9: ‘Indien u niet gelooft,
voorwaar, u zult geen stand houden.’In de oorspronkelijke taal zit hier
een woordspeling in, zoiets als: ‘Als je niet vertrouwt, dan word je
niet gebouwd.’ De bange en bedreigde koning Achaz wordt door
Jesaja opgeroepen zijn vertrouwen te stellen op Gods beloften aan
zijn voorvader David. God had immers aan David beloofd dat zijn
rijk nooit zou vergaan (2 Sam. 7)?!

Vasthouder: Geloven in een spannende situatie, dat is ook een appèl
aan ons! Je gevoelens van angst en eenzaamheid kunnen zo overheer-
sen dat je aan niets anders meer denkt. Maar met je wil en je verstand
mag je dan toch je hand op de beloften in de Bijbel leggen: God laat
mij niet in de steek.


