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Bijbels dagboek voor jongeren

God heeft alles gemaakt.
Het heelal, de sterren, de zon,  

de maan en ook de aarde.
Deze machtige God wil  

ook jouw Vader zijn.
Dat is de machtige boodschap.
Iets om je aan vast te houden.

Hij heeft oog voor jou.
Jij ook al voor Hem?
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De Groot              Goudriaan

Vind jij het soms ook moeilijk om je houvast in God te 

vinden? Al eeuwenlang zoeken mensen naar kracht en 

wijsheid van God. In dit Bijbelse dagboek kun je meer 

ontdekken over God en hoe een leven met Hem eruit 

ziet. Want als je met God leeft, sta je sterk!

Door Bijbelteksten met een praktische uitleg wil Gerrit 

ten Berge je helpen om de Bijbel beter te begrijpen en 

dicht bij God te leven. 

ISBN 978 90 4353 020 0 | NUR 707



18054 Hoe de bij haar vleugels kreeg.indd   3 18-05-18   13:25

GERRIT TEN BERGE

Bijbels dagboek voor jongeren

Houvast.indd   3 31-05-18   06:59



Voorwoord

Iedereen zoekt houvast in het leven.
Iets of iemand, waar je op kunt vertrouwen.
Alleen Jezus kan je dat houvast geven.
Als je dat gelooft, dan is er voor jou een geweldige toe-
komst.
Hij wil je voor altijd gelukkig maken.
Hij wil je leven leiden, Koning zijn in jouw hart.
Als je in de Bijbel leest, kun je Jezus leren kennen.
Doen dus!
Maar het is niet altijd even makkelijk.
Soms kun je er best wat hulp bij gebruiken.
Daarom is dit dagboek gemaakt.
In korte, begrijpelijke zinnen wordt een Bijbelgedeelte uit-
gelegd.
Dat gebeurt vaak door voorbeelden.
Het dagboek wil je helpen meer van het geloof te begrij-
pen.
Het wil je vertellen, dat je niet zonder Jezus kunt.
Probeer er elke dag uit te lezen. 
Dan krijg je steeds meer houvast!

Gerrit ten Berge
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januari

Een slecht begin

Lezen: Genesis 3: 9 - 16

‘Waarom is er zoveel ellende en narigheid?’
‘Wanneer is dat gekomen?’
Moeilijke vragen.
In de Bijbel vind je het antwoord.
Voorin.

God heeft de wereld gemaakt.
Alles is goed.
Volmaakt.
De eerste mensen leven in een prachtige wereld. 
Het paradijs.

Maar de grote vijand van God, de duivel, verleidt hen. 
Ze eten van een verboden vrucht.
Daardoor weten ze ineens het verschil tussen goed en 
kwaad.
Daarvóór kenden ze alleen het goede.

Zo kwam het kwade in de wereld.
De mens is een vijand geworden van God.
Na Adam en Eva kiezen alle mensen tegen God. 
Zo wordt God niet meer geëerd en geloofd. 
De mensen doen Hem pijn. 
Ook jij en ik.

Dan doet God iets onbegrijpelijks.
Hij veroordeelt de duivel.
En Hij belooft iets.
Er zal Iemand komen, die het weer goed zal maken tussen 
Hem en de mensen.
Wat een liefde van God.
Kun jij onverschillig blijven, als Iemand zoveel van je houdt? 
Ook in dit nieuwe jaar biedt Hij jou Zijn liefde aan!

beloofd is beloofd 1 januari
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Gehoorzaamheid

Lezen: Genesis 22: 15 - 18

Zou jij zomaar op reis gaan naar een onbekend land? 
Ook als een vreemde dat tegen je zegt?
Ik denk van niet.

Abraham doet dat wel.
God geeft hem die opdracht.
En Abraham begrijpt wel, dat die vreemde, onbekende God 
bijzonder is.
Hij gehoorzaamt.

Abraham praat veel met God.
Zo belooft God hem ook een zoon. 
De vader van een groot volk.
Hij moet er wel heel lang op wachten.
Eigenlijk kan het niet meer.
Maar dan krijgt zijn vrouw toch het beloofde kind, Izaäk.
Wat zijn ze gelukkig!

Later moet Abraham iets onmogelijks doen:
Izaäk offeren!
Maar ondanks de wanhoop en de twijfel gehoorzaamt 
Abraham.

Gelukkig grijpt God in.
Abraham heeft zijn liefde voor God getoond.
In plaats van Izaäk wordt er een ram geofferd.
Dan zegt God: ‘Je familie zal een zegen zijn voor alle vol-
ken.’
God belooft, dat de Redder zal komen.
Die belofte is uitgekomen.
Hij stuurde Jezus, die ook jouw Redder wil zijn.
Maar dat moet je wel geloven!

beloofd is beloofd2 januari
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januari

Dromen... geen bedrog

Lezen: Jesaja 9: 1, 5 en 6

Soms laat God mensen in hun dromen dingen zien.
Ze moeten dan dingen vertellen, die later gebeuren zullen. 
We noemen dat een profetie.
De boodschapper zelf is een profeet.
Ze moeten vaak nare berichten doorgeven aan het volk Is-
raël.
Want men luistert vaak slecht naar God.

Soms zijn er ook mooie berichten.
Op een keer ziet de profeet Jesaja ook in de toekomst. 
God laat hem zien, dat de Zaligmaker zal komen.
Dan zal het licht van Gods liefde weer helder schijnen.

Jesaja beschrijft de Zaligmaker.
Hij heeft de heerschappij, de macht.
Hij zal de Overwinnaar zijn.
Hij geeft raad aan iedereen, die daarom vraagt. Hij is een 
sterke Rots.
Je kunt Hem vertrouwen, op Hem bouwen. 
Als je dat doet, dan is Hij je Vredevorst. Hij geeft vrede in 
je hart.
Wie kan dat anders zijn dan de Heere Jezus?

Prachtige woorden, die zijn uitgekomen. 
Want beloofd is beloofd.
Vertrouw je leven aan Hem toe.
Daar is het veilig.

beloofd is beloofd 3 januari
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