
‘Geloven is niet iets wat je alleen hoeft 
te doen, geloven doe je samen! Dan kan 

je er voor elkaar zijn, elkaar bemoedigen 
en voor elkaar bidden.’ Naomi, 16 jaar

‘Ik hoop dat de eerlijke verhalen van de 
jongeren en de praktische Bijbelstudies 

vanuit hun mooiste Bijbeltekst jou
zullen inspireren. Dit boek is speciaal voor 

jou gemaakt!’ Nieske Selles-ten Brinke
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Voorwoord

Wat gaaf dat jij dit boek in handen hebt!

Misschien heb je het cadeau gekregen, misschien heb je het 
zelf gekocht. Eén ding is zeker: je zult er geen spijt van krijgen!

Dit boek neemt je mee in verhalen van jongeren zoals jij. 
Jongeren vertellen eerlijk over hun leven, hun passies en hun 
geloof en twijfel. God neemt in hun leven een belangrijke plek 
in. Dat betekent niet dat ze allemaal al precies weten hoe alles 
zit en dat er geen vragen of twijfels zijn. Maar juist hun eerlijke 
verhaal zal herkenning bij je oproepen.

Ik hoop dat de eerlijke verhalen van de jongeren en de 
praktische Bijbelstudies vanuit hun mooiste Bijbeltekst jou 
zullen inspireren. Dit boek is speciaal voor jou gemaakt! 
Of jouw leven over rozen gaat, of juist door diepe dalen: de 
jongeren in dit boek zijn een afspiegeling van al die verschil-
lende facetten van het leven.

Ik wens je van harte Gods zegen toe!

Nieske Selles-ten Brinke
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Naomi: 
‘Het boek Ik ga voor God! is een 
inspirerend en eerlijk boek van 
en voor jongeren. Het zet je aan 
het denken, maar ook aan het 
doen! Zeker een aanrader om te 
lezen en mee aan de slag te gaan.’

Hadassah: 
‘Ik wil mijn verhaal delen met andere 
jongeren, zodat ze er herkenning in 
vinden of er iets van kunnen leren. 
De verhalen in het boek zijn echte 
verhalen van jongeren zoals jij en 
ik. Je kan jezelf erin herkennen. De 
wetenschap dat een andere jongere 
hetzelfde meemaakt als jij, kan 
bemoedigend zijn!’

Cristian: 
‘Ik heb meegewerkt aan dit boek 
omdat ik mijn verhaal wil delen en 
jou wil inspireren! Dit boek staat 
vol verhalen van jongeren die jou 
iets willen vertellen en misschien 
wel mogen bemoedigen.’
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doen

bijbe ezen

vraag

zelf bidden en danken

Denken en doen,
samen met God!

gebed
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Fotografi e: een creatieve gave

Noa
Hoogbegaafdheid… een gave?

Luuk
Ik heb downsyndroom

Anne Mei
Geadopteerd uit China

Yannick
Discriminatie is niet oké
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'IK KAN ME EINDELOOS 
VERWONDEREN OVER 

HOE DE SCHEPPING 
IN ELKAAR ZIT. IN DE 

SCHEPPING ZITTEN 
ZOVEEL BIJZONDERE, 
MOOIE DETAILS. ECHT 
EEN MEESTERWERK. 

ADEMBENEMEND, 
EINDELOOS MOOI...'

NAOMI (16)
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Dromen, culturen en lachen…
Ik ben Naomi, beter bekend als Noms. Ik woon op het Zeeuwse eiland 
Walcheren en zit in de vijfde klas van het vwo waar ik mij richt op 
Natuur en Gezondheid.
Fotograferen is een grote hobby van mij, maar daarnaast hou ik ook 
van muziek maken en zingen. Ik vind het heerlijk om andere culturen 
te leren kennen. 
Vriendschappen en familie hebben een grote plaats in mijn hart. Ik 
vind mijn vrienden zo waardevol! Dat je samen zo hard kunt lachen 
dat je de eerste tien minuten niet meer normaal kunt praten tot hele 
serieuze gesprekken, waarbij er soms weleens een traan rolt. Echt 
goud waard. 
Ik kan eindeloos dromen… Over een grote wereldreis, een tot in de 
details verzorgde bruiloft fotograferen, als hulpverlener ontwikke-
lingshulp bieden in derdewereldlanden en Gods Woord en Zijn liefde 
verspreiden aan iedereen! 

Fotografie
Ik houd enorm van fotograferen, omdat je hiermee herinneringen 
vastlegt. De liefde voor het maken van foto’s had ik als klein kind al. 
Ik liep rond met een camera door de achtertuin en maakte overal 
foto’s van, zelfs tot de kleinste details, zoals mijn rode regenlaarsjes 
bij de achterdeur.
Omdat ik mijn hobby graag met anderen wil delen, ben ik in juni 
2018 gestart met PhotoNom. Nu kun je via Instagram of mijn website 
contact met me opnemen en online een fotoshoot boeken! Ik geniet 
er altijd enorm van om andere mensen te fotograferen. Spontane, 
ontspannen momenten vastleggen is mijn favoriete bezigheid. 
Prachtig om van foto’s de emoties van mensen af te lezen. Ook geeft 
het me altijd een blij en voldaan gevoel als ik merk hoe blij mensen 
zijn met het eindresultaat, met de blijvende herinneringen voor later 
die ze telkens opnieuw kunnen bekijken.

FOTOGRAFIE: 
EEN CREATIEVE GAVE
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Gods schepping op beeld
In de beelden die ik vastleg, een prachtige zonsondergang die de 
lucht vult met glorie of de liefde tussen mensen, het prachtige strand 
en andere mooie schepsels, zie ik onze Schepper. Ik kan mezelf 
eindeloos verwonderen over hoe bijzonder mooi de schepping in 
elkaar zit. Doordat ik ben gaan fotograferen heb ik meer oog voor 
detail gekregen. In de schepping zitten zoveel bijzondere, mooie 
details. Echt een Meesterwerk. Adembenemend, eindeloos mooi…
Een poosje geleden stuurde iemand me 
na haar fotoshoot een berichtje: ‘Tijdens 
de fotoshoot (waarbij de zonsondergang 
zo intens mooi was) besefte ik zo goed hoe 
mooi God de wereld geschapen heeft.’ 
Ze stond zo mooi, puur en spontaan op de 
foto, echt zoals ze was. Ze bedankte me en zei dat ze door de mooie 
foto’s had gezien dat ze bij God mag zijn wie ze is. Dan vult mijn 
hart zich met dankbaarheid. Dankbaar voor dit talent dat ik van God 
heb gekregen. Dankbaar dat mensen zulke dingen terugzien in mijn 
foto’s. Dankbaar dat God doorgaat met Zijn werk!

De Bijbel inspireert
Ik word vooral geïnspireerd door 1 Petrus 4:10. 
Petrus roept hier op om je gaven die je van God hebt gekregen in te 
zetten, juist ook voor anderen! Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je 
je talenten ziet als iets waardevols dat je van God hebt gekregen en dat 
het goed is de talenten die je hebt gekregen in te zetten voor anderen, 
anderen te laten meegenieten van jouw talent. Het maakt je uniek!

God is mijn alles!
Voor mijzelf is het geloof het belangrijkste in mijn leven. Mijn 
hele leven draait hierom. Ik vind het vaak lastig om mijn geloof 
onder woorden te brengen. Eigenlijk is het niet met woorden te 
beschrijven… De wetenschap dat God mijn leven leidt en dat Hij alles 
bestuurt, geeft mij een andere kijk op het leven. Het geeft me rust en 
kracht. Om het met de woorden van mijn lievelingspsalm te zeggen: 

In de beelden die 
ik vastleg zie ik 
onze Schepper!
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‘De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.’ (Psalm 23:1) 
Hij weet wat goed voor me is. 
Gelukkig heb ik om me heen veel vrienden en vriendinnen met wie 
ik het geloof kan delen. Geloven is niet iets wat je alleen hoeft te 
doen, geloven doe je samen! Op die manier kun je er voor elkaar zijn, 
elkaar bemoedigen en voor elkaar bidden, elkaar wijzen op dingen 
die minder goed zijn, elkaar aansporen, samen God aanbidden en 
Hem danken voor wie Hij is en al het goede wat Hij geeft. 
Ik probeer licht uit te stralen naar de mensen om me heen. Een 
reflector te zijn in mijn omgeving. Het Licht van de wereld door me 
heen te laten stralen. Vaak zit dat in kleine dingen. Ik bid ook vaak 
of ik steeds meer op Jezus mag lijken en Zijn beeld naar de mensen 
om me heen mag uitstralen.

Ik wens jou…
Dat je je talenten mag gebruiken. Je hebt 
ze van God gekregen, ze maken jou tot 
wie je bent. Zet je hiermee in voor Gods 
Koninkrijk! 
Er zit een barst in iedereen, maar daar 
schijnt juist het licht van God doorheen.
Zijn genade is genoeg, door jouw zwakheid 
schittert Gods kracht. (2 Korintiërs 12:9)
Vertrouw daarop! 

Er zit een barst 
in iedereen, maar 
daar schijnt juist 
het licht van God 

doorheen.
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1 Petrus 4:10

Jullie moeten elkaar helpen. God zal ervoor 
zorgen dat jullie dat kunnen. Want hij heeft 
aan ieder van jullie een bijzondere kracht 
gegeven, die je goed moet gebruiken.

Bij de kassa van een supermarkt zag Maryam een vrouw voor 
haar staan. De vrouw scharrelde in haar portemonnee op zoek 
naar contant geld, maar kwam tachtig cent tekort. Hopeloos 
keek ze om zich heen. Maryam ontdekte dat de vrouw geen 
Nederlands sprak.
‘Ik pin die tachtig cent voor u,’ zei ze toen. De vrouw begreep 
het niet en keek onrustig om zich heen. Maryam wees het 
meisje achter de kassa naar de pinautomaat. ‘Laat mij die 
tachtig cent pinnen!’ 
Ineens had de onbekende vrouw door wat Maryam deed. Een 
grote lach brak door op haar gezicht en ze wreef over Maryams 
arm. ‘Thank you so much. God bless you!’ zei ze.
Maryam voelde een warme blijdschap in haar hart. Het was 
fi jn om iets voor een ander te kunnen doen. 
Elkaar helpen… daar gaat het over in de tekst van vandaag. Dat 
kun je dagelijks doen, door op school je klasgenoot te helpen, 
door je broertje je hulp aan te bieden of door iets voor je ouders 
te doen. Maar het kan ook in het groot. Denk aan het voeren 
van acties voor mensen in landen waar armoede is, meehelpen 
met een vakantiebijbelweek of een onbekende in de winkel te 
hulp schieten die een paar cent tekort komt. 

DE BIJBEL OPEN
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Gebed 
Heer, ik sta op het punt Uw woord te openen. Leer mij Uw stem 
te verstaan, zodat ik begrijp wat ik lees en ik iets nieuws mag 
ontdekken van U, voor mij. Om Jezus wil, Amen.

Bijbellezen
Lees in je Bijbel 1 Petrus 4:7-11 rustig door.
Stel jezelf bij het lezen de volgende vragen:
•  Welke vormen van vriendelijkheid komen naar voren in dit 

gedeelte? Onderstreep deze zinnen.
•  Welk van de onderstreepte zinnen past het meest bij jou / 

bij jouw karakter / bij jouw gaven? Probeer van die vorm van 
vriendelijkheid de komende tijd een gewoonte te maken door 
het dagelijks toe te passen, zowel naar bekenden als naar 
onbekenden.

Een bekend gezegde luidt: ‘Wie goed doet, goed ontmoet!’
Het betekent dat je zegen mag verwachten als je zegen uitdeelt. 
Een vriendelijk woord, een glimlach of een helpende hand kost 
jou over het algemeen geen tijd of moeite. Toch kan het voor 
een ander zijn dag betekenis geven.
Het gedeelte dat je in de Bijbel las bewijst dat de Bijbel een Boek 
is van alle tijden. Nog steeds is wat Petrus schrijft enorm actueel.
Mensen van nu zijn vaak gericht op hun beeldscherm en hun 
agenda. We proberen zoveel mogelijk te doen in een dag. Soms 
kan het goed zijn om iets langzamer te doen. Loop langzamer, 
kijk wat langer om je heen, blijf wat langer zitten en observeer! 
Je zult zien dat er mensen om je heen zijn die iets van jou kunnen 
gebruiken. Dat hoeft niet iets groots te zijn. Een eenvoudig 
gebaar is soms genoeg. Voor jou een kleine moeite…
Als je Jezus kent mag je geloven dat de liefde die jij uitdeelt iets 
van Jezus in zich heeft.
Hij woont in jou en van Zijn kracht en liefde mag jij iets uitstralen 
om je heen. Hoe mooi is dat! Geloof jij dat God jou gebruikt om 
voor een ander tot zegen te zijn?
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Vraag
Wat kun jij vandaag concreet doen / wat heb jij vandaag 
concreet gedaan waarbij je voor een ander tot zegen bent of 
was?

Zelf bidden en danken
•  Probeer een week lang iedere ochtend het volgende gebed 

te bidden: ‘Heer, breng vandaag iemand op mijn pad die ik 
Uw liefde mag laten zien! Open mijn ogen voor mensen die 
U naar mij toe leidt. Om Jezus wil, Amen.’

•  Blik aan het eind van de dag terug. Was er iemand aan wie 
jij in het klein of in het groot iets van Jezus’ liefde kwijt kon? 
Hoe mocht je dat doen? 

•  Dank God voor Zijn leiding in jouw leven. Je bent er niet 
toevallig. Je bent er met een doel. Een instrument van God, 
tot zegen voor je naaste. 



‘Geloven is niet iets wat je alleen hoeft 
te doen, geloven doe je samen! Dan kan 

je er voor elkaar zijn, elkaar bemoedigen 
en voor elkaar bidden.’ Naomi, 16 jaar

‘Ik hoop dat de eerlijke verhalen van de 
jongeren en de praktische Bijbelstudies 

vanuit hun mooiste Bijbeltekst jou
zullen inspireren. Dit boek is speciaal voor 

jou gemaakt!’ Nieske Selles-ten Brinke




