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1 JANUARI
De Heer houdt zich echt aan zijn belofte,
ook al beweren sommige mensen van niet.
Hij wacht omdat hij geduld heeft met jullie!
Hij geeft iedereen de kans om een nieuw
leven te beginnen. Want hij wil dat iedereen
gered wordt. _> 2 Petrus 3:9

Zo, een nieuw jaar. Er gaan dingen veranderen. Je wordt weer

een keertje jarig, je krijgt nieuwe leraren op school en misschien
krijg je zelfs nieuwe vriendinnen. Als je goede voornemens hebt
gemaakt, wil je zelf ook dat er dingen veranderen.

De mijne noem ik geen goede voornemens, want die hebben

best een slechte reputatie. De meeste mensen die ik ken, houden zich er niet aan. Ik noem de mijne ‘doelen’ en in de afge-

lopen jaren heb ik geleerd om daarin niet door te slaan. Ik zeg

niet dat ik iets zal doen als ik weet dat ik me er toch niet aan ga
houden.

De tekst van vandaag zegt dat we een nieuwe start hebben.

Zullen we eens kijken wat we vorig jaar wel en niet leuk vonden

en wat er goed ging en iets minder goed? Misschien kunnen we
daar wat aan veranderen. Maar laten we vooral de tijd nemen

om God te danken dat we elke keer opnieuw kunnen beginnen
en dat Hij echt altijd bij ons is.
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2 JANUARI
Maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade
nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’
Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn
zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij
zichtbaar wordt. _> 2 Korintiërs 12:9 (NBV)

Als het onderwerp genade ter sprake komt, springt mijn hart

op. Voor mij betekent genade dat ik niets kan doen om ervoor

te zorgen dat God meer van me houdt en dat ik niets kan doen

waardoor Hij minder van me houdt. Ik weet wie ik was en waar
ik was toen Hij me vond en dan te bedenken dat Hij toch van
me hield? Daar kan ik echt niet bij met mijn verstand.

Is er een probleem dat je steeds maar lastig blijft vallen? Zijn

Woord zegt dat zijn genade genoeg is. God is genoeg voor ons,
wat de situatie ook is waar we in verzeild zijn geraakt.
Geloof jij dat?
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3 JANUARI
‘Waren we maar dood! Net als de Israëlieten die
bij de heilige tent gestorven zijn.’ _> Numeri 20:3

Ik ben echt helemaal fan van het verhaal van de Israëlieten die

veertig jaar lang door de woestijn trokken. Wist je dat het eigenlijk minder dan een maand lopen was om bij het beloofde land
te komen? Waarom duurde het dan zo lang? Een ding is zeker,

dat was niet de schuld van God. Het lag aan de niet zo slimme

Israëlieten. God doet nooit iets doms. Soms lijkt het een beetje
raar of gek, maar het is nooit dom.

In de tekst van vandaag kun je het horen aan hun stemmen.

Klaag klaag klaag, boehoe, zeur zeur. Zelfs na alle wonderen die
God voor hen gedaan had – je weet wel, dat van die Rietzee die

aan de kant ging – geloofden ze nog steeds niet dat Hij hen naar
het beloofde land zou brengen.

Klaag jij ook weleens over Gods plan voor jou? Vertrouw Hem

maar!
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4 JANUARI
Toen Jezus dat hoorde, zei hij: ‘Een dokter
is er niet voor gezonde mensen, maar voor
zieke mensen. Met mij is het net zo. Ik ben
er niet voor goede mensen. Maar ik ben
gekomen om aan slechte mensen het goede
nieuws te vertellen.’ _> Marcus 2:17

Wat denk je, is de kerk bedoeld voor mensen die verkeerde dingen doen, of alleen voor super heilige mensen? Soms denken

mensen die zelf naar de kerk gaan dat er helemaal geen mensen naar hun kerk mogen komen die verkeerde dingen doen.

Maar als je het mij vraagt is de kerk een soort ziekenhuis. Voor
mensen die ziek zijn door de fouten die ze maken. Het is geen
museum voor heiligen.

Misschien gaan sommige mensen daarom wel niet naar de

kerk. Ze denken dat ze perfect moeten zijn voordat ze naar de

kerk mogen. Echt niet dus! Ik denk dat de farizeeën ook van die
‘kerkelijke’ mensen waren die alleen perfecte mensen in hun
kerk wilden hebben.

Waarom ging Jezus dan wel om met zulk tuig en zulke slech-

te mensen? Omdat ze Hem nodig hadden. Heb jij weleens het
gevoel dat je er niet bij hoort? Is er iemand die tegen jou zegt

dat je uitschot bent? Geloof daar dan maar helemaal niets van.
Jezus wil graag met je gezien worden.
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5 JANUARI
Vrolijke gedachten houden je gezond,
maar sombere gedachten maken je ziek.
_> Spreuken 17:22

Mijn moeder zei heel vaak tegen mij dat het geen enkele zin

had om te gaan zitten mokken als ik mijn zin niet kreeg. Ik had
naar haar moeten luisteren, maar in plaats daarvan bleef ik

zitten pruilen, in de hoop dat ze alsnog toe zou geven. Dat deed
ze nooit. Nu ik volwassen ben, ben ik erachter gekomen dat je

veel verder komt met een lach en een zonnig humeur dan met

een zuur gezicht. Je weet wel, net alsof je in een citroen gebeten
hebt.

De tekst van vandaag herinnert ons eraan dat een blij hart

net zo werkt als een goed medicijn. Probeer het eens op school.

Loop met een lach op je gezicht door de gang en kijk dan wat er

gebeurt. Het werkt aanstekelijk en het is leuk om te zien hoe de
gezichten van anderen veranderen.

Geluk is een keuze. Je mag best pruilen als je dat wilt, maar

een glimlach werkt veel beter.
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6 JANUARI
Heer, kom bij me en geef me kracht!
Wacht niet langer, help mij. _> Psalm 22:20

Hoe reageer jij als God ‘nee’ zegt? Word je dan boos, verdrietig of
teleurgesteld? Of misschien wel alles tegelijk? Dan ben je helemaal normaal. Ik zeg niet dat het goed is om zo te reageren als
je christen bent, maar we doen het allemaal.

Als God je niet geeft waar je om gevraagd hebt, geloof dan

alsjeblieft dat Hij daar een heel goede reden voor heeft. Hij zegt
misschien niet waarom, maar je kunt er zeker van zijn dat zijn

wil beter is dan wat jij zo graag wilt. Probeer om niet over je toeren te raken. Relax en vertrouw gewoon op Hem. Als de tijd rijp

is, zal Hij de details uitwerken van wat Hij voor je in petto heeft.
En in de tussentijd, als je ‘nee’ te horen krijgt van God, vraag

Hem dan om kracht. Net zoals David deed.
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7 JANUARI
‘Als het einde van de wereld komt,
dan zullen er mensen zijn die jullie geloof
belachelijk maken. Mensen die hun eigen
slechte verlangens volgen.’ _> Judas 1:18

Heb jij weleens het gevoel dat je er helemaal alleen voor staat?
Denk jij soms dat je de enige christen bent op school of thuis?

Terwijl sommigen van je vrienden misschien het hele weekend
feesten, slechte moppen vertellen of roddelen, ben jij dan in je
eentje en probeer je Gods prinses te zijn?

Ik weet hoe dat voelt. Soms voelt het alsof je alleen bent,

maar vertrouw me, dat is niet zo. Er zijn er meer die net als jij

Jezus willen volgen. Zelfs als dat betekent dat ze buitengesloten
worden. Als je het gevoel hebt dat je er niet bij hoort, doe dan
je best om op school andere christenen te vinden, of ga bij de

jeugdgroep van de kerk. Is er geen jeugdgroep? Begin er dan zelf
een.

Samen zijn met christelijke vrienden helpt absoluut tegen de

eenzaamheid, maar onthoud dat je zelfs tussen de mensen die
je geloof belachelijk maken nooit echt alleen bent.
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8 JANUARI
Er is voor alles in het leven een geschikte tijd.
Er is een tijd om kinderen te krijgen, en er is
een tijd om te sterven. _> Prediker 3:1-2

Wat is het eerste waar je aan denkt als je het logo van Apple
ziet? Een iPhone, toch? Iedereen wil er een. En als je er geen

hebt, ben je gewoon niet hip … (Oké, we weten allemaal dat dat
natuurlijk niet zo is, maar toch doen veel mensen alsof het wel
zo is).

Het punt is dat een van de ontwerpers van de iPhone, Steve

Jobs, er geen dag langer door geleefd heeft. Hij was beroemd en
had bakken vol geld, maar hij kon niet één extra dag aan zijn

leven vastplakken. De tekst van vandaag herinnert ons eraan

dat we allemaal een bepaald aantal dagen gekregen hebben,
wie we ook zijn.

Dus de volgende keer dat je naar je iPhone kijkt, of wat voor

telefoon je dan ook hebt, denk dan even hieraan: Het gaat in het
leven om meer dan het hebben van gave spullen. Het gaat erom
wat je doet met de dagen die God je gegeven heeft.
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9 JANUARI
Vrienden, doe dus je best om goed te leven.
Dan zullen jullie je geloof niet verliezen,
maar het juist laten groeien. Dan maken jullie
duidelijk dat God jullie heeft uitgekozen en jullie
zal redden. _> 2 Petrus 1:10

Jij kunt je waarschijnlijk niet meer herinneren hoe je als klein
kindje je eerste stapjes zette. Als je het aan je moeder vraagt,

zegt ze waarschijnlijk dat je in het begin nog wankelde en vaak

viel, maar dat je er uiteindelijk steeds beter in werd, stapje voor
stapje.

Zo gaat het ook in je leven als Gods prinses. In het begin zet je

kleine stapjes en na een tijdje leer je om te rennen. Hij verwacht
niet van je dat je meteen kunt huppelen. God weet best dat je

maar een stap tegelijk kunt zetten. Je hoeft geen grootse dingen
voor Hem te doen. Hij wil alleen maar dat je Hem je hele hart

geeft. Dat je helemaal voor Hem gaat en dat je Hem vertrouwt.

Je hoeft het grotere plan niet helemaal te overzien. Je hoeft je

alleen maar te concentreren op de volgende stap.
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