
Inleiding

Beste lezer,

Wanneer je weinig tijd hebt maar wel graag wilt bij-
bellezen, is Kort maar Krachtig een hulpmiddel om 
toch een moment de tijd te nemen om je te richten 
op God. 

Beschouw Kort maar Krachtig als een tussendoortje, 
want het bestaat uit niet meer dan 100 woorden 
per dag: een kort bijbelgedeelte met een beknopte 
uitleg en/of toepassing. Het kan je bemoedigen, op-
bouwen, aansporen en corrigeren. Het helpt je om 
God beter te leren kennen en om de Heere Jezus te 
volgen. 

Ik hoop dat dit boekje de Bijbel dichtbij brengt, je 
geloof zal versterken en voor jou tot zegen zal zijn. 

Lia van der Neut



1 januari

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe 
schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw 

geworden.
2 Korinthe 5:17 

Als je écht oud en nieuw wilt vieren, doe het dan 
met de Heere Jezus. Door het geloof in Hem wordt 
je oude leven begraven. Je bent een nieuw mens ge-
worden. Toch steekt die oude mens vaak de kop op. 
Dan verlies je de strijd tegen jezelf en zondig je weer. 
Maar wanneer je met God leeft, word je steeds meer 
zoals Hij je heeft bedoeld. 

Oud en nieuw met Jezus kan elke dag van het jaar 
worden gevierd.
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2 januari

Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die 
geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartig-

heid triomfeert over het oordeel.
Jakobus 2:13 

De Heere Jezus wil barmhartig voor je zijn:

- Hij lijdt met je mee als je het moeilijk hebt;
- Hij wil je helpen en je geven wat je nodig hebt;
- Hij wil je al je zonden vergeven. 

Je mag je koesteren in de barmhartigheid van de 
Heere Jezus. Maar Hij verwacht wel van je, dat jij ook 
barmhartig voor anderen bent. Wees net zo goed 
voor je medemens, als de Heere Jezus voor jou is, 
want God oordeelt over jouw barmhartigheid.
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3 januari

Woorden uit de mond van een wijze zijn aangenaam, 
maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.

Prediker 10:12 

Zeg je vaak wat in je opkomt, zonder erbij na te 
denken? Dan zal je soms spijt hebben van je woor-
den, want ze hebben gevolgen. Ook als je het goed 
bedoelt, kan een ander het verkeerd opvatten. Je 
woorden achteraf terugnemen, is bijna onmogelijk. 
Neem daarom de tijd om na te denken vóór je iets 
zegt. Soms kun je beter zwijgen. En als je iets zeggen 
moet wat echt belangrijk is, vraag dan de Heere om 
wijsheid en de juiste woorden. 
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4 januari

Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet 
niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden ge-

noemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord 
heb, bekendgemaakt heb.

Johannes 15:15

De Heere Jezus spreekt over alles wat belangrijk 
voor Hem is, alles wat Hij van Zijn Vader heeft ge-
hoord, met Zijn discipelen. Daarom noemt Hij hen 
Zijn vrienden. 

Wil je ook een vriend van de Heere Jezus zijn en ver-
trouwelijk met Hem omgaan? Lees in de Bijbel en 
luister naar wat Hij je daarin zegt. En deel op jouw 
beurt alles wat je bezighoudt met Hem.
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5 januari

Vraag naar de Heere en Zijn kracht, 
zoek Zijn aangezicht voortdurend.

Psalm 105:4 

Loop je tegen je eigen beperkingen aan? Je bent niet 
zo moedig en sterk als je zou willen zijn? Je bent 
geen geloofsheld die geweldige dingen doet?

Gefeliciteerd! Jij weet dat je iemand nodig hebt. Ie-
mand bij Wie je mag komen zoals je bent: de Heere. 
Je kunt bij Hem terecht, altijd, elk moment van de 
dag. Wat jij tekortkomt, daar mag je Hem om vra-
gen. Hij wil je moed en kracht geven. Zoek daarom 
het contact met de Heere niet één keer, maar steeds 
opnieuw, voortdurend. 
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6 januari

Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van 
deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, 
en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd 

heeft aan hen die Hem liefhebben?
Jakobus 2:5 

In het Koninkrijk van God is het meestal ‘de omge-
keerde wereld’. In de maatschappij hebben mensen 
met geld vaak macht en invloed. Maar onder chris-
tenen speelt het hebben van veel geld geen rol. Ie-
mand die arm is maar de Heere liefheeft, is een erf-
genaam van Gods Koninkrijk. Dus door het geloof is 
hij schatrijk! Voor de Heere is niet je geld, maar je 
hart belangrijk.
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7 januari

Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht 
draagt en Mijn discipelen bent.

Johannes 15:8 

De Heere Jezus laat zien hoe we naar Gods bedoe-
ling kunnen leven. Hij is altijd gericht op Zijn hemel-
se Vader en Zijn naaste. In Zijn denken, Zijn spreken 
en Zijn daden is Jezus gehoorzaam aan God. Dat 
blijkt uit de liefdevolle manier waarop Hij met God 
en Zijn medemens omgaat. Zo maakt Hij Zijn Vader 
groot. Als leerlingen van de Heere Jezus mogen we 
Zijn voorbeeld volgen. Dan zullen we vrucht dragen. 
We gaan steeds meer leven tot Gods eer en Zijn 
grootheid uitdragen.
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8 januari

Loof de Heere, mijn ziel, 
en vergeet niet een van Zijn weldaden.

Psalm 103:2 

Wanneer je de Heere met je ziel looft, loof je Hem 
met alles wat in je is, van harte! Omdat Hij zo’n 
machtige God is, omdat Hij liefdevol is, rechtvaardig 
en genadig … en omdat Zijn hart klopt voor jou! Ver-
geet niet wat Hij allemaal gedaan heeft, want verge-
ten doen wij zo makkelijk! Herinner je steeds weer 
de geweldige daden van God. 

Lees Psalm 103 nog eens aandachtig en bedenk wat 
Hij voor jou persoonlijk heeft gedaan. Zing mee met 
de psalmist, loof de Heere met een eeuwig halleluja!
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9 januari

Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat 
u maar wilt en het zal u ten deel vallen.

Johannes 15:7 

Wat is het geheim van gebedsverhoring? Het is geen 
geheim. De Heere Jezus vertelt ons wat nodig is: we 
moeten in Hem blijven – we moeten voortdurend op 
Hem zijn afgestemd – en ons verdiepen in alles wat 
Hij gezegd heeft in de Bijbel. Dan leren we ook bid-
den zoals Hij. Dan veranderen onze verlangens, en 
vragen we om dingen die God graag wil geven. Dan 
zullen we ook gaan ontdekken, dat de Heere onze 
gebeden verhoort.
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10 januari

Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus 
Christus, de Heere der heerlijkheid, zonder aanzien des 

persoons.
Jakobus 2:1 

De mensen uit Nazareth zagen niets bijzonders in 
de Heere Jezus (Mark. 6:3). Hij moest Zich niets ver-
beelden, die timmermanszoon! Toch is Hij de Zoon 
van God en Redder van de wereld! 

Is Hij ook jouw Redder? Dan weet je dat je niemand 
op zijn uiterlijk of werk mag beoordelen. Die man bij 
fitness, tot aan zijn nek vol met tattoos, kan net zo 
goed een christen zijn als die keurige mensen bij je 
in de kerk. Praat eens met hem. 
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