
Blijf niet stilstaan bij het oude, 

klamp je niet vast aan het verleden. 

Let op, ik begin iets nieuws. 

Het krijgt al vorm, je kunt het al zien…

Jesaja 43:18-19 (GNB)
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Th ink about it
Je leven is soms best verwarrend. Zo veel dingen waar je achter moet zien te ko-
men. Welke studie je moet kiezen. Waar je goed in bent. Waarom je eigenlijk leeft . 
Maar er is Iemand bij wie je de antwoorden die je zoekt kunt vinden, Iemand die 
je toekomst kent. Eén God. Eén plan. Eén leven. Als je Hem liefh ebt, zal al het 
andere op zijn plaats vallen.

Het doel van je leven

Als je maar diep genoeg graaft, vind je het bij iedereen: een ver-
langen naar betekenis, de zoektocht naar een doel. Zo zeker 

als je ademhaling is, zo zeker is het dat je je op een dag deze 

vraag zult stellen: Wat is het doel van mijn leven?

Sommige mensen zoeken betekenis in hun carrière. ‘Het is mijn doel om 

tandarts te worden.’ Prima baan, maar niet echt een reden om voor te 

leven. In plaats van te zijn wie ze ‘zijn’, zijn zulke mensen vooral wat ze 

‘doen’. En als je bent wat je doet, is het niet zo gek dat je probeert om 

véél te doen. Zulke doeners maken lange dagen, want als ze niet werken 

hebben ze geen identiteit.

Anderen denken dat ze zijn wat ze hebben. Hun leven heeft waarde als 

ze een nieuwe auto kunnen kopen, een nieuwe laptop of nieuwe kleren. 

Zulke mensen zijn fantastisch voor de economie, maar een ramp voor 

hun eigen portemonnee, want ze hebben steeds weer iets nieuws nodig. 

Anderen zoeken het in sport, in fi lms, in drugs, in vrienden, in seks, 

noem maar op. Allemaal luchtspiegelingen in de woestijn van waar het 

werkelijk om gaat.

Is het niet beter om de waarheid onder ogen te zien? Ons doel is: het 

liefhebben van God. Niets anders kan ons tevreden stellen.

1 JANUARI
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en 

met heel uw ziel en met heel uw verstand.

Matteüs 22:37
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Th ink about it
Ben jij al begonnen aan het avontuur van genade? Ben je erdoor veranderd? Er 
sterker – en tegelijk zachter – van geworden? Als dat niet zo is, bespreek dat dan 
met Jezus en laat het je overspoelen. Zijn uitzinnige genade is precies wat jij nodig 
hebt.

Het avontuur van genade

Begrijpen we wat genade betekent? We praten erover alsof we het 

helemaal snappen. We komen het woord tegen in de Bijbel, som-

mige mensen sluiten er hun gebed mee af en wie een vechtpartij 

verliest smeekt erom. Je zingt erover in liederen, de kans is groot dat het 

in de kerk regelmatig genoemd wordt en wie van Engelse namen houdt 

zou zijn dochtertje Grace kunnen noemen. Genade hoort erbij, zo sim-

pel is dat. Daar hoef je niet verder over na te denken.

Maar is genade echt niet meer dan dat? Waar draait het werkelijk om?

Genade bestaat alleen dankzij Jezus. Het leeft omdat Hij leeft, werkt 

omdat Hij werkt en doet ertoe omdat Hij ertoe doet. Door genade gered 

worden betekent gered worden door Hem – niet door een overtuiging, 

het volgen van de regels of het lidmaatschap van een kerk, maar door 

Jezus zelf, die iedereen die Hem ook maar heel even de kans geeft de 

hemel binnen sleurt. Dus niet omdat jij met je vingers knipt, de juiste 

religieuze formule uitspreekt of de geheime handdruk kent. Genade is 

geen toneelstukje dat je kunt opvoeren. Genade is net zoals Jezus zelf: 

ongrijpbaar, niet te temmen. Het lijkt op kajakken op een woest stro-

mende rivier: tegelijkertijd opwindend, doodeng en fantastisch. Genade 

is niet maar een app die je kunt downloaden. Het is een avontuur dat je 

zelf moet beleven.

2 JANUARI
Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest 

geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen 
en je er een levend hart voor in de plaats geven.

Ezechiël 36:26
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Th ink about it
Er zijn van die dagen waarop je je niet geliefd voelt. Je moeder valt tegen je uit. Je 
beste vriend of vriendin doet lelijk tegen je. Zelfs je hond lijkt je vuil aan te kijken. 
Maar God? Er is nooit een moment waarop Hij niet met zijn hele hart van je 
houdt. Daar mag je op rekenen. Voor eeuwig en altijd.

Is er iemand die van mij houdt?

God houdt van je met een oneindige liefde.
Engeland zag een glimpje van die liefde in 1878, toen het 

zoontje van prinses Alice besmet raakte met een afschuwelijke 

ziekte die ‘zwarte difterie’ genoemd werd. Dokters hielden het jongetje 

apart, in quarantaine, en zeiden tegen zijn moeder dat ze bij hem uit de 

buurt moest blijven. Dat kon ze niet. Op een dag hoorde ze hem tegen 

de verpleegster fl uisteren: ‘Waarom geeft mama me geen kusjes meer?’ 

Die woorden braken haar hart. Ze rende naar haar zoontje toe en over-

laadde hem met kusjes. Een paar dagen later werd ze begraven.1

Waarom zou een moeder zoiets doen? En waarom zou God iets doen 

wat zelfs nog verder gaat? Het antwoord is eenvoudig: liefde. Een liefde 

zo geweldig dat ze ‘ons menselijk verstand te boven gaat.’ (Efeziërs 

3:19, HB) Misschien dat je naar die liefde hunkert. De mensen die van 

je hadden moeten houden, hebben dat niet gedaan. Je bent achter-

gelaten in het ziekenhuis. Niet uitgenodigd voor dat fantastische feest. 

Achtergelaten met een gebroken hart. Achtergelaten met die ongelofelijk 

belangrijke vraag: ‘Is er wel iemand die van mij houdt?’

Luister alsjeblieft naar het antwoord uit de hemel. Kijk naar Jezus, han-

gend aan het kruis, en luister naar God, die je van zijn liefde verzekert: 

‘Ik.’

3 JANUARI
Wij hebben lief omdat God ons 

het eerst heeft liefgehad.

1 Johannes 4:19
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Th ink about it
Leraren bedelven je onder leesopdrachten, alsof zij rugbyspelers zijn en jij de bal. 
Ellenlange teksten voor geschiedenis. Werkboeken voor wiskunde. Je literatuur-
lijst voor Engels. Maar geen van die boeken heeft  dezelfde invloed op je leven als 
dat ene boek dat de Bijbel heet. Zorg ervoor dat je de allerbelangrijkste leesop-
dracht niet vergeet.

Gods Woord lééft

‘Want levend en krachtig is het woord van God, en scher-
per dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door 
tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en 

het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.’ 
(Hebreeën 4:12) Ken jij andere boeken die ooit zo zijn omschreven?

‘Levend en krachtig’. De woorden van de Bijbel hebben leven in zich! 

God werkt door deze woorden heen. De Bijbel is voor God wat een 

operatiehandschoen is voor een chirurg. Heb je zijn aanraking niet ge-

voeld? 

Die avond waarop je je eenzaam voelde en Hebreeën 13:5 las: ‘Ik laat 

u niet in de steek, ik zal u niet verlaten.’ (GNB) De woorden zijn als een 

troostende hand op je schouder. Dat moment waarop je gek werd van 

bezorgdheid, dat je niet wist waar je het zoeken moest, en iemand Filip-

penzen 4:6 met je deelde: ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God 

wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.’ De woorden zijn als 

frisse lucht voor je ziel.

Maak er gebruik van. Neem geen beslissingen, groot of klein, zonder 

eerst tijd met God door te brengen – met een geopende bijbel, geopen-

de oren en een geopend hart.

4 JANUARI
Laat uw hart vol zijn van Christus’ woord. Zijn woorden 

zullen uw leven verrijken en u wijsheid geven.

Kolossenzen 3:16 (HB)
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Th ink about it
Wij doen ons best om het moeilijk te maken. We voegen allerlei voor-

waarden toe waaraan je moet voldoen om bij God te mogen horen en 

in de hemel te komen. Meer goede daden, meer goede cijfers, meer 

vrome gedachten. Maar God houdt het simpel. Erken de macht van Je-

zus. Geloof dat Hij gestorven is en weer levend geworden. Eenvoudig. 

Verlossing.

Zeg het en geloof het

Twijfel je er ooit aan dat je bij God hoort en op weg bent naar de 
hemel? Vraag je je af of je wel echt gered bent? Hoe kun je het 

zeker weten?

De Bijbel zegt: ‘Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart 

gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.’ 

(Romeinen 10:9) Het begint met het belijden dat Jezus Heer is. Zeg het 

hardop, of stilletjes in je hart – dat maakt niet uit. Als je het maar meent. 

En geloof dan dat Jezus uit de dood is opgestaan. Hij is niet zomaar een 

man die ze lang geleden in een graf hebben achtergelaten. Hij is de 

God die mens geworden is, en die sterker is dan de dood.

Laat ook tot je doordringen wat er allemaal niet in Romeinen 10:9 staat: 

Leid een perfect leven, wees vriendelijk tegen iedereen, verpruts niets, 

twijfel nooit, glimlach altijd… en je zult worden gered. Nee dus. Alleen 

belijden en geloven. Verlossing volgt vanzelf – net als de vrede en de 

vreugde diep vanbinnen omdat je zeker bent van je eeuwige bestem-

ming.

5 JANUARI
Want geloven doen we met ons hart, en daardoor 

vinden we rechtvaardiging; belijden doen we 
met onze mond, en dat brengt ons redding.

Romeinen 10:10 (GNB)
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Th ink about it
Verandering is vaak leuk en spannend. Maar als alles om je heen tegelijk verandert 
– je vrienden, de lessen die je volgt, je familie, je school, je lichaam, je dromen – is 
het soms fi jn om te weten dat er Iemand is die hetzelfde blijft , Iemand op wie je 
kunt vertrouwen. En bedenk dan eens dat die Iemand ook nog eens de almachtige 
Schepper van het universum is, die zoveel van jou houdt dat er nooit een einde aan 
zijn liefde komt… Dat is pas gaaf !

God verandert nooit

God zal altijd dezelfde zijn.
Dat kun je verder van niemand zeggen. Vrienden hangen van-

daag met je aan de telefoon, maar zien je morgen misschien 

niet meer staan. Leraren zijn de ene week enthousiast over je werk en 

kraken het de week erna volledig af. Je ouders zijn soms vol begrip, 

terwijl ze je even later weer met kritiek om de oren slaan. God niet. 

Bij Hem ‘is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen’ 

 (Jakobus 1:17).

God in een slechte bui? Komt niet voor. Bang dat zijn genade voor jou 

nu wel een keer op is? Dat Hij het gehad heeft met je? Uitgesloten. Hij 

heeft je iets beloofd, weet je nog? ‘God liegt niet, zoals de mensen, 

verandert niet van gedachten, zoals wij. Zou hij ooit iets beloven en het 

nalaten, iets aankondigen en het niet laten doorgaan?’ (Numeri 23:19, 

GNB) Hij is nooit chagrijnig of nukkig, zit nooit te pruilen of te mokken. 

God is nooit gestrest. Zijn kracht, zijn waarheid, zijn werken en zijn 

liefde veranderen nooit. Hij is ‘dezelfde, gisteren, vandaag en tot in 

eeuwigheid’ (Hebreeën 13:8).

De opstanding van Jezus zal nooit zijn kracht verliezen. Het bloed van 

Christus is oneindig sterk. God verandert nooit. Daar mag je op rekenen.

6 JANUARI
Het plan van de HEER houdt eeuwig stand.

Psalm 33:11
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Th ink about it
Je zou misschien denken dat het hele idee van beloningen de vuilnisbak in gaat 
wanneer je christen wordt. Dus niet. De beloning die je krijgt bestaat alleen niet 
uit geld of goede cijfers, maar uit een relatie met de Schepper. Lastig om in getal-
letjes uit te drukken. Lastig te bevatten, zelfs! Maar wat een fantastische beloning.

De beloning

Het christendom draait om Christus.
Reis je af naar de Grand Canyon vanwege de souvenirs – een 

T-shirt met een gave afbeelding of een bol met glittertjes die in het 

rond dwarrelen als je schudt? Nee. De beloning van een bezoekje aan 

de Grand Canyon is de Grand Canyon zelf. Het verbijsterende besef 

dat je omgeven bent door iets ouds, iets prachtigs, iets krachtigs. Iets 

wat groter is dan jij.

Wat ons geloof de moeite waard maakt, is de Persoon die God naar 

de aarde stuurde om de prijs voor onze zonden te betalen. Het gaat er 

niet om dat je een goedgevulde bankrekening hebt of een computer op 

je slaapkamer. Zelfs een gezond lichaam of een beter zelfbeeld is niet 

het belangrijkste. Natuurlijk hebben die dingen wel waarde, maar het 

kostbaarste van het geloof is Christus. Je relatie met Hem. Wandelen 

met Hem. Nadenken over Hem. Onderzoeken wie Hij is. Het adem-

benemende besef dat jij, door Hem, deel uitmaakt van iets ouds, iets 

eindeloos, iets wat niet te stoppen en niet te bevatten is. En dat Hij, die 

de Grand Canyon zou kunnen uitgraven met alleen zijn pink, vond dat 

jij de moeite waard was om voor te sterven aan een Romeins kruis. Als 

je christen wordt, is Christus je beloning.

7 JANUARI
Alles beschouw ik als verlies, omdat het kennen van 

Christus Jezus, mijn HEER, alles te boven gaat.

Filippenzen 3:8 (GNB)
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Th ink about it
Laten we eerlijk zijn. Hoe trots je ook bent op je meest recente prestatie – dat 
Engelse proefwerk waar je een dikke tien voor gehaald hebt, de punten die je met 
basketbal gescoord hebt, de ‘vrijwilliger van de maand’-award die je hebt gekregen 
– je kunt best een beetje hulp gebruiken in dit leven. Een vriend. Een gids. Een 
herder. Een verlosser.

Zeg eens eerlijk…

Steek je hand op als een van de onderstaande omschrijvingen op 
jou van toepassing is. Je leeft in vrede met iedereen. Elke relatie 

die je hebt is volmaakt. Kon niet beter. Zelfs je vroegere vrienden 

zijn vol lof over jou. Jij houdt van iedereen, en iedereen houdt van jou. 

Herken je je daarin? Er is niets waar je bang voor bent. Een onvoldoende 

voor Frans? Geen probleem. Hartafwijking geconstateerd? Gááp… Jij 

bent even onwankelbaar als Superman. Gaat dat over jou? Jij hebt geen 

vergeving nodig. Nog nooit de plank misgeslagen. Smetteloos schoon. 

Zo onschuldig als een lammetje. Ben jij dat? Nee?

Laten we er maar gewoon eerlijk over zijn. Sommige van je relaties zijn 

een beetje wiebelig. Je hebt angsten en tekortkomingen. Wil je echt in je 

eentje door je leven wandelen? De weg die voor je ligt ziet er niet al te 

gemakkelijk uit. Als je het mij vraagt, kun je wel een herder gebruiken. 

‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u 

bent bij mij.’ (Psalm 23:4)

8 JANUARI
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht 

mij, want u bent de God die mij redt.

Psalm 25:5
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Th ink about it
Besef je hoe veel Jezus om je geeft ? Hoe waardevol Hij je vindt? Genoeg om zich 
klein te maken en neer te knielen bij jou. Genoeg om zelfs de lelijkste stukjes van 
je verleden aan te raken en schoon te wassen. Genoeg om voor je te sterven. Dat 
is genade. Dat is liefde. 

Vieze stinkvoeten

Op de avond voor Hij stierf, ‘sloeg [Jezus] een linnen doek om 
en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn 

leerlingen te wassen.’ (Johannes 13:4-5)

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik wist dat ik op het punt stond 

om dood te gaan, zou het niet direct in me opkomen om een stuk zeep 

te pakken, een kom water te vullen en iemand bij zijn enkel te grijpen. 

Ik houd niet eens van voeten. Je recht in je gezicht aankijken? Geen 

probleem. Je hand schudden? Met alle plezier. Een arm om je schouders 

slaan? Graag zelfs. Maar een voetmassage? Kom op, zeg. Voeten rui-

ken vies en zien er lelijk uit. Wat, nu ik er zo over nadenk, precies de 

boodschap is van dit verhaal.

Jezus raakte de stinkende, lelijke voeten van zijn discipelen aan. Terwijl 

Hij wist dat Hij bij God vandaan kwam. Terwijl Hij wist dat Hij naar 

God toe ging. Hij wist dat alle macht Hem toebehoorde, en verruilde zijn 

mantel voor de omslagdoek van een dienaar. Hij verlaagde zichzelf, 

knielde bij zijn discipelen neer en begon al het vuil, alle modder en alle 

smerigheid die tijdens het lopen aan hun voeten was blijven kleven af 

te wassen. En net zoals Hij hun voeten waste, wil Hij ook al het vuil uit 

jouw leven wegwassen.

9 JANUARI
Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om 

gediend te worden, maar om te dienen.

Marcus 10:45




