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door MartijnKWARTAAL 1

Wat we waarderen of anders gezegd belangrijk vinden, krijgt (als het goed is) het 
meeste van onze zorg, aandacht en tijd. Bram en ik (Martijn) zullen ieder kwartaal 
beginnen met een overdenking zoals deze, waarin we, door verhalen te vertellen 
uit ons eigen leven, onze waarden, de waarden van DagelijkseBroodkruimels, 
proberen te laten zien. Deze waarden geven we vorm binnen onze community 
én binnen ons bedrijf. Community en bedrijf zijn in ons gevoel zó verweven met 
elkaar dat we het zien als één geestelijk werk.

Een bediening.

De waarden weerspiegelen onze overtuigingen. Door ze zorg, aandacht en tijd te 
geven willen we ze laten uitgroeien tot een cultuur waarin iedereen zijn of haar 
geloof op een praktische en jaloersmakende manier in kan zetten. En hoe je het 
ook wendt of keert, dit DagBoek is daar toch écht een product van!

Het vormgeven van deze waarden is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. 
Figuurlijk dan. Want in vormgeven zijn we hartstikke goed ;-). Verwacht dus geen 
kant-en-klare oplossingen. 

Maar, en misschien is dat gelijk het eerste punt om over na te denken, we geloven 
wel dat het kan. De verhalen die we vertellen zijn wel toepasbaar in het leven van 
alledag. Je mag dus ook zelf aan de slag. Laat daarbij niet los, maar hou vol! We 
strijden de goede strijd, die van het geloof, ook al zien we in onze eigen levens 
slechts een ‘glimp’ van wat het zou moeten zijn (Bedankt Peter, voor deze zin, die 
komt uit één van jouw preken..!).

We geven dus aandacht aan wat we belangrijk vinden. Dat is in de eerste plaats 
het toepasbaar maken van het leven dat we in Christus gekregen hebben. En, 
waar het hart vol van is, daar stroomt de mond nu eenmaal van over.

Ik wil je vragen deze periode na te denken over dat wat jij belangrijk vindt en jezelf 
de vraag te stellen of je deze dingen genoeg aandacht geeft. Genoeg aandacht om 
ze te laten groeien. Te laten groeien tot een cultuur, een omgeving, waar jij én de 
mensen binnen jouw cirkel van invloed, veilig zijn.  

Zegen!
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Nieuwjaarsdag

Vandaag is er weer eens een keer een heel vers jaar begonnen

Het ruikt naar nieuwe plannen en het smaakt naar frisse lucht

Ik heb zoals zo vaak alweer wat voornemens verzonnen

Maar als ik daaraan denk dan voel ik enkel diepe zucht

U weet van mijn verlangens, God, U kent mijn diepste wensen

Ook als ze niet zo nobel zijn, of op mijzelf gericht

U weet alles wat leeft in harten van mensen

En U doorziet de duisternis want Zelf bent U het licht

Wilt U voor mij een schuilplaats zijn waar ik naartoe kan vluchten

Niet enkel zo nu en dan, maar elke nieuwe dag

Dat ik mijn stoffig mensenhart opnieuw bij U kan luchten

En dat ik Uw genadig licht steeds weer begroeten mag

Vandaag is er weer eens een keer een heel vers jaar begonnen

Maar U bent van de eeuwigheid, voor U is alles nú

Doorzie wat ik bedenk en filter wat ik heb verzonnen

door Anne Lies1 JANUARI
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GOEDE VOORNEMENS KOMEN VOORT UIT HET 
VERLANGEN MET EEN SCHONE LEI TE BEGINNEN. 

VAAK GEVEN GOEDE VOORNEMENS DAN OOK 
WOORDEN AAN EEN DIEPERLIGGENDE PIJN OF 

EEN DIEPERLIGGEND GEMIS.

WAT LIGT ER ONDER DE OPPERVLAKTE VAN 
JOUW GOEDE VOORNEMENS? 

door Martijn2 JANUARI



13

door Anne Lies

Hoe meer ik kijk naar mezelf 

Hoe harder de knal als ik val 

Hoe dieper de pijn om het zijn 

Hoe groter mijn roep om redding 

    

Hoe meer ik kijk naar mezelf

Hoe meer ik besef dat ik faal

In niets Uw gerechtigheid haal

Hoe groter mijn roep om redding

Hoe meer ik opkijk naar U

Hoe groter mijn spijt om de strijd

Hoe dieper ‘t ontzag voor Uw kracht

Hoe harder mijn roep om redding

Hoe meer ik opkijk naar U

Hoe meer ik genade herken

Hoe meer ik ontdek Wie U bent

Hoe harder mijn roep om redding

3 JANUARI

En...

Als ik niet verwonderd ben

Zet mij dan in mijzelf maar klem

Zodat ik zien kan, hier en nu

Er is geen redding buiten U
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4 JANUARI door Willianne

IK STA VOL ONTZAG VOOR U
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door Peter

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Filippenzen 2:5
____________

De Romeinse overheerser in Filippi vond de nieuwe gelovigen maar niks en 
probeerde van het begin af aan hen onder de duim te houden. Meteen toen de 
eersten door de prediking van Paulus tot geloof kwamen, ontstond er een rel die 
leidde tot de gevangenneming van Paulus. Paulus refereert aan de verdrukking 
van de gemeente te Filippi door te stellen dat ze ook de genade hebben gekregen 
om voor de zaak van Christus te lijden. En dat leverde de gemeente ‘bemoediging, 
troost van liefde en innige gevoelens van ontferming’ op (Filipp. 2:1).

Als je vandaag verhalen leest over de vervolgde kerk dan is dat ook precies wat 
vaak naar voren komt. De vervolgde christenen voelen zich bemoedigd, getroost 
en koesteren ontferming voor de ander. Het lijkt een vrucht te zijn die voortkomt 
uit het lijden voor de zaak van Christus. Ondanks dat was de gemeente te Filippi 
niet perfect. Het lukte ze niet om één te zijn. Paulus roept hen er in zijn brief toe 
op.
 
Als ik dat lees, dan zinkt ergens mij de moed in de schoenen. Als ze zelfs in Filippi 
niet één konden zijn... Een gemeente, door Paulus zelf gesticht, die uitblonk in 
goede gaven en die Paulus onderhield in de gevangenis. Een gemeente die de 
bemoediging, vertroosting en ontferming vanwege de vervolging kende en die 
standhield... Als zelfs zij niet één konden zijn, hoe moeten wij dan ooit één zijn in 
onze veilige, comfortabele kerken waar we alle tijd hebben om het over elk detail 
oneens te zijn?

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, is het antwoord. 

Jezus deed een stap naar beneden, 
Hij hield Zijn gelijkheid aan God niet vast. 
Hij deed nog een stap naar beneden,
Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd aan de mens gelijk. 
Hij deed nog een stap naar beneden, 
Hij werd als mens gehoorzaam tot in de dood. 
Hij deed nog een stap naar beneden, 
Hij stierf de dood aan het kruis. 

De afstand tussen de ‘aan God gelijk zijnde’ en het kruis is niet te meten. Er zijn 
geen twee punten in het heelal te vinden die verder bij elkaar vandaan liggen. En 
Hij deed dat voor jou. Als Zijn gezindheid heerst in jouw leven, zul je in antwoord 
hierop ook de weg kunnen afleggen naar de ander. Dan kun je eenheid ervaren 
op grond van Degene Die de onderste weg voor jou, maar ook voor die ander, is 
gegaan. 

5 JANUARI
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door Paulus6 JANUARI

BEIJVER U OM DE EENHEID VAN DE GEEST TE 

BEWAREN DOOR DE BAND VAN DE VREDE. 

EFEZE 4:3
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door Anne Lies7 JANUARI

Donkere dagen

Soms zijn de dagen zo donker, God
Zo zonder enig licht
Dan ben ik moe en uitgeteld
En op mijzelf gericht
Maar U weet wat ik nodig heb
Om U vandaag te eren
U weet wat ik ontvangen moet
Om mij naar U te keren
Maak licht waar alles donker lijkt
Omring mij met verhalen
Van liefde, leven, en van Hem
Die alles kwam betalen

Soms lijken de dagen donker, God
Maar U blijft altijd Licht
En ook vandaag is al mijn hoop
Op U alleen gericht

- Maar u blijft in het licht -
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door Willianne8 JANUARI

WAAR HET NACHT WORDT 
HEEFT HIJ LICHTJES AANGEDAAN.
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door Anne Lies9 JANUARI

Kind aan huis

Er zijn bij jou vanbinnen zoveel stemmen aan het woord

Dat je de stilte niet meer kent, dat je Mij niet meer hoort!

Ik kan niet tegen stilte God, ik heb het liefst lawaai

Van stilte word ik ongerust… en stilte is zo saai!

Maar als Ik met je spreken wil, ben Ik een van de velen

De andere stemmen willen graag jouw tijd voor Mij wegstelen

Nou, vijf minuutjes dan misschien, er zijn natuurlijk grenzen

En bovendien zegt U dat U niet houdt van luie mensen

Maar als je veel van iemand houdt dan wil je bij hem zijn

En dat je nu geen ruimte maakt is al een oud refrein

Maar ik hoor steeds de klok die tikt, mijn telefoon die trilt

En dan die irritante stem dat ik weer verder wil

Ssst, kom eens hier... zo heel dichtbij. Vertel Me alles maar

Dat je het uitspreekt tegen Mij, dat is al tijd! Vandaar!

Ik vind het heel erg moeilijk om te horen wat U vindt

Dan voel ik me onnozel, dom, dan voel ik me een kind

Maar juist wie wordt zoals een kind, komt makkelijker thuis

Want dan is het geen zoektocht meer, dan ben je kind aan huis
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door Mozes10 JANUARI

TEL ELKE DAG, 
ZODAT ELKE DAG TELT.

LEER ONS ZÓ ONZE
DAGEN TELLEN,
DAT WIJ EEN WIJS 
HART VERKRIJGEN.


