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Wat geloof jĳ  nu eigenlĳ k zelf, en wat kun jíj met wat er in de
Bĳ bel staat? Laurina de Visser daagt je uit om na te denken over 
jouw relatie met God, met jezelf en met je vrienden en familie. 
De songteksten, verhalen en inspirerende opdrachten maken 
dit boek tot het beste moment van jouw dag!

‘Ik wens je een bĳ zondere ontdekkingsreis toe, met behulp van 
dit dagboek. Je mag ontdekken dat jĳ  bĳ zonder geliefd bent, 
dag in dag uit. Als je die boodschap er uithaalt, heb je iedere 
keer weer een #bestofmyday-moment.’ –  Laurina de Visser
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Lieve jij,
 
Er ligt een gloednieuw dagboek voor je. Een boek waar je iedere dag 
een stukje in LEEST; waarmee je een lied LUISTERT of zelf iets gaat DOEN. 
Dat kan je ’s morgens doen, zodat je het meeneemt de dag door. 
Je mag het ’s middags doen, wanneer je thuiskomt uit school en rust 
zoekt. Of je leest het ’s avonds voordat je gaat slapen. Je kan het in je 
eentje lezen op je eigen kamer, maar je mag het ook samen doen. 

Als jonge christenvrouw heb ik dit boek geschreven. Ik noem mezelf 
expres ‘ jong’, zodat je weet dat ik zelf nog lang niet ben uitgeleerd over 
God, geloven en mezelf. Tijdens het schrijven van dit boek ontdekte 
ik veel, wat me hielp in mijn persoonlijke leven! Zoals ik jou door dit 
dagboek uitnodig om te gaan ontdekken wie jij bent, zo ontdek ik door 
(oudere) mensen om mij heen wie ik ben en mag zijn. En die oudere 
mensen van wie ik zoveel leer? Zij hebben ook weer andere mensen 
van wie zij mogen leren. Zo geven we de levenslessen aan elkaar door. 

Ik wens je een bijzondere ontdekkingsreis toe, met behulp van dit dag-
boek. Je mag ontdekken dat jij bijzonder geliefd bent, dag in dag uit. 
Telkens weer opnieuw.  Als je die boodschap eruithaalt, heb je iedere 
keer even een #BESTOFMYDAY-moment.  

Iedere dag ben jij van harte welkom bij Jezus. 
Nooit, nooit, nooit stuurt hij ons weg.

De liefde van de Heer verdwijnt nooit.
Hij houdt van mensen die hem trouw zijn.

De Heer is goed voor hen,
En voor hun kinderen en kleinkinderen.

‘Ik dank de Heer, ik dank de heilige Heer
vanuit het diepst van mijn hart.

Ik dank hem voor alles wat hij heeft gedaan,
nooit zal ik dat vergeten. ’

Psalm 103:17 en 1-2

Ik wens jou het allerbeste,
Laurina

voorwoord





 KLAAR VOOR DE START! 

01 
jan

Genesis 1:1-5
In het begin maakte God de hemel en de aarde. 

De aarde was leeg en verlaten. Overal was water, en alles 
was donker. En er waaide een hevige wind over het water.

Toen zei God: ‘Er moet licht komen.’ En er kwam licht. God zag 
hoe mooi het licht was. Hij scheidde het licht en het donker. 
Het licht noemde hij ‘dag’ en het donker noemde hij ‘nacht’. 

Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag.

Vandaag is de eerste dag. Een dag die God schiep. Hij had geen 
materiaal nodig om de dagen in elkaar te knutselen. Woorden 
uitspreken was voor hem voldoende; zo liet hij de hele schepping 
tevoorschijn komen. Nog voordat de eerste dag begon, bestond 
God al. Hij was er vanaf het begin, hij leefde ver voor de eerste dag.

Deze allereerste verzen uit de Bijbel laten jou zien dat God 
persoonlijk is. Hij spreekt.
God is ook ontzettend machtig. Dat lees je in deze eerste 
zinnen van Genesis. Wat hij zegt, zal gebeuren.

Een nieuw jaar begint. God is erbij, bij deze nieuwe start! 
Hij spreekt nog steeds. Hij praat ook tegen jou persoonlijk. 
En ook zal God zijn macht laten zien. 
Als hij iets zegt, dan ontstaat er van alles. 
Ook in dit nieuwe jaar. Ga je mee, onderweg met deze God? 

de eerste dag!



# storytelling 
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Een man fluisterde: ‘God, spreek tot mij.’
Een leeuwerik begon te zingen. Maar de man hoorde het niet.
Dus de man riep: ‘God, spreek tot mij!’
En er kwam onweer en flitsen in de lucht. Maar de man luisterde niet.
De man keek rond en zei: ‘God, als ik u niet kan horen, dan wil ik u 
zien.’
En er verscheen een grote, stralende ster aan de hemel. Maar de 
man zag het niet.
En de man schreeuwde: ‘God, doe iets! Laat mij een wonder zien!’
En een baby’tje werd geboren. Maar de man had het niet door.
Daarom riep de man wanhopig: ‘God, raak me aan, zodat ik toch 
weet dat u bestaat.’
Waarop God zijn arm uitstrekte en de man zachtjes aanraakte. 
Maar de man klopte de vlinder van zijn arm weg en liep verder.

www.christelijkeverhalen.nl
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# musicday
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Johannes 1:5
Hij is het licht dat schijnt in het donker. 

En het licht heeft het gewonnen van het donker.

# luistertip 
Bryan & Katie Torwalt, 

‘Let there be light’

‘When you speak, darkness has to bow.
Confusion has its final hour.

When you speak, mountains rise and fall.
It tears down every wall around me.

(…)

Let there be light, let there be light.
Until it fills up every space.
Come and have your way.

Let there be light, let there be light.
Just one word and I am changed.

Come and have your way.’
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# diy
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In de Bij bel staan veel goede voornemens. Vooral in het Bij belboek 
Hebreeën vind je er veel. Die voornemens beginnen steeds 
hetzelfde, met ‘Laat ons…’ (‘Laat ons dankbaar zij n.’; ‘Laten we vol 
vertrouwen leven als volk van God.’)
In het woord ‘laat’ lees je dat iemand echt iets van plan is. Het 
woord ‘ons’ is meervoud. Hé, wat opvallend, de mensen wilden 
hun (goede) voornemens samen uitvoeren! Wel slim, want het is 
niet altij d makkelij k om iets in je eentje vol te houden. Als ik mezelf 
voorneem om weer iedere week te gaan sporten, dan houd ik dat 
langer vol als ik het samen met iemand ga doen. Als de één dan 
even geen zin heeft, kunnen we elkaar motiveren. 
Zo werkt het ook met het voornemen om te geloven. Samen kan 
je elkaar motiveren om te bidden voor je gaat slapen; je kan elkaar 
af en toe een whatsapp sturen met een Bij beltekst of iets uit dit 
dagboek; je kan samen praten over God; je schaamt je minder bij  
vrienden die niet geloven, omdat je samen sterk staat. 

Met wie ga jij  vandaag een afspraak maken om dit jaar (meer) 
contact te hebben met Jezus? 
Met welke vriend/vriendin maak jij  een plan om samen 
op te trekken als jonge christenen? 
Hieronder is er de ruimte om op te schrij ven wat jullie 
plan is en hoe jullie elkaar daarbij  gaan helpen.

 KLAAR VOOR DE START! 

plan is en hoe jullie elkaar daarbij  gaan helpen.

 KLAAR VOOR DE START! 

Wij (namen) : 

hebben dit jaar als voornemen om onszelf te verdiepen 
in Jezus, de Bijbel en het christelijk geloof in het algemeen. 
Dat doen we door (afspraak die jullie samen maken) :
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