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voor



Januari
Als het leven niet leuk is



B
ijbels dagboek voor m

eiden

Verdrietig, maar niet verloren
Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door rivieren – 
je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het 
zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. 

Want ik, de heer, ben je God.
Jesaja 43:2-3

Soms is het leven gewoon niet leuk... je ouders maken 
veel ruzie of je vader drinkt en je bent bang voor hem. 
Jullie hebben thuis niet genoeg geld om eten te kopen, 
laat staan nieuwe kleren, cd’s of andere gave dingen. 
Ja, soms is het leven nogal waardeloos. Soms lijkt het 
wel of de nare dingen gewichten zijn die je tegen de 
grond drukken.

Vind je het moeilijk om God temidden van al die 
dingen te vinden? Deze tekst belooft dat die moeilijke 
dingen je niet altijd dwars zullen blijven zitten... als 
je ermee naar God gaat. Hij houdt van je. Hij laat je 
nooit los. Vraag Hem om hulp.

Vader, dank U dat U me er telkens weer aan herinnert dat 
ik op U kan vertrouwen. U belooft dat U me NOOIT alleen 
zult laten. Help me om dat nooit te vergeten. Amen.
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Leven in een tredmolen
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder 
lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Matteüs 11:28

Voel jij je wel eens als een hamster die rondrent in een 
tredmolen? Je staat ’s ochtends op, gaat naar school, 
volgt de lessen, gaat naar huis, doet je huiswerk, eet, 
gaat naar bed en staat ’s ochtends weer op om van 
voren af aan te beginnen. Misschien lijken zelfs je 
 vriendschappen een beetje saai en eentonig.

Dat leven in een tredmolentje gaat al snel verve
len. Misschien ben je in de verleiding om op zoek te 
gaan naar spanning op plaatsen waar je dat niet zou 
moeten doen. Jezus biedt je een beter alternatief aan. 
Hij geeft je de kans om je problemen door Hem op te 
laten lossen.

Vertrouw erop dat Hij voor je zal zorgen, dan kun 
jij van je leven genieten.

Lieve Heer, de wetenschap dat ik mijn problemen aan U 
kan geven, voelt als het diep inademen van frisse lucht. 
Help me om mijn zorgen ook bij U te laten... en erop te 
vertrouwen dat U ze op zult lossen. Amen.

Een gebroken hart
Hij geneest wie gebroken zijn 

en verzorgt hun diepe wonden.
Psalm 147:3

Mensen van wie je dacht dat het je vrienden waren, 
of die zelfs echt je vrienden waren, keren zich opeens 
tegen je. Ze willen niet meer met je praten. Je ziet dat 
ze elkaar steeds opzoeken en giechelen. Je hebt niets 
gedaan. Er is niets veranderd, maar plotseling zijn zij 
populair en lig jij eruit. Dat doet pijn, of niet?

Hoe kun je hiermee omgaan? Misschien voel je je 
waardeloos; misschien strooi je zelf wel praatjes rond 
over je vroegere vriendinnen. Maar er is een beter 
idee: in plaats van het jezelf of hen betaald te zetten, 
kun je alles wat er gebeurt met God bespreken. Hij 
vindt het belangrijk hoe jij je voelt. Hij vindt het erg 
als je eenzaam bent. Hij zal je gebroken hart genezen. 
Hij zal je omringen met zijn liefde. Hij zal je nieuwe 
vrienden geven of ervoor zorgen dat het weer goed 
komt met je oude vrienden. Vertel Hem hoe je je voelt. 

Lieve Vader, dank U dat U om mij geeft. Het doet echt 
pijn als mijn vrienden gemeen tegen me zijn. Help hen 
alstublieft om bij me terug te komen, of help mij om 
nieuwe vrienden te vinden. Amen.
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Gewapend van top tot teen
Trek de wapenrusting van God aan om stand 

te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
Efeziërs 6:11

Het is misschien griezelig om te bedenken, maar soms 
worden de nare dingen in je leven veroorzaakt door 
de duivel! Hij wil er alles aan doen om te zorgen dat 
jij niet groeit in je vriendschap met God. Hij wil ervoor 
zorgen dat je niet aan andere mensen vertelt dat God 
van ze houdt. En dus probeert hij ervoor te zorgen dat 
je blijft steken in nare gebeurtenissen. Als het hem 
lukt om jou te ontmoedigen of af te leiden, weet hij 
dat je geen tijd hebt voor fijne, goede dingen.

Dus hoe moet je tegen de duivel vechten? Door 
de wapenrusting aan te trekken die God voor je 
klaargelegd heeft. Lees maar in Efeziërs 6, dan zul je 
zien hoe je de gordel van de waarheid kunt dragen, het 
harnas van de gerechtigheid, het schild van het geloof 
en de helm van de verlossing – alles wat je nodig hebt 
om ervoor te zorgen dat de duivel zich omdraait en er 
met zijn staart tussen zijn benen vandoor gaat.

Lieve God, het is gaaf om te weten dat die wapenrusting 
op mij ligt te wachten. Ik wil hem graag gebruiken. Help 
me om hem aan te trekken. Amen. 

Wat je kunt leren van ellende
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, 

de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons 
altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, 

zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, 
anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

2 Korintiërs 1:3-4

Dacht je toen je christen werd dat God een einde aan 
je problemen zou maken? Zo werkt het niet. Soms ge
beuren er nare dingen, en God houdt ze niet tegen. 
Maar Hij laat je nooit in de steek. Je hoeft de moei
lijkheden niet in je eentje te overwinnen.

Misschien denk je dat God ervoor had moeten 
zorgen dat moeilijke dingen opgelost werden, dat 
mensen dan hadden kunnen zien hoe machtig Hij is. 
Maar weet je? Soms zien mensen hoe machtig God is 
door naar jouw leven te kijken! Als ze zien dat jij op 
Hem vertrouwt en Hem ruimte geeft om je tijdens de 
ellendige momenten in je leven te troosten en dingen 
te leren, zien ze hoe gaaf het is om te geloven.

Lieve God, ik heb uw hulp enorm hard nodig, zodat 
anderen uw kracht in mij zien als het leven moeilijk is... 
Help me U elke dag meer te vertrouwen. Amen.
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