
Inhoudsopgave

Woord vooraf  

 1. Abortus 1-7 januari ds. A. Beens
 2. Adoptie 8-14 januari ds. J.W. Hooydonk
 3. Ambtsdragers 15-21 januari ds. J. Th. Pronk
 4. Ambities 22-28 januari ds. A.N. van der Wind
 5. Antichrist 29 jan-4 februari ds. A. Simons
 6. Arbeidsverhoudingen 5-11 februari ds. J.Th. Pronk
 7. Armoede 12-18 februari ds. P. Vernooij
 8. Beroepskeuze 19-25 februari ds. L. Hak
 9. Belasting betalen 26-februari-3 maart ds. J. Lohuis
10. Bijbelstudie 4-10 maart ds. P. Vernooij
11. Carrièredrang 11-17 maart ds. E. Gouda
12. Christenvervolging 18-24 maart ds. A. Simons
13. Diaconie 25-31 maart ds. P. Vernooij
14. Dwaalleraren 1-07 april ds. A. Beens
15. Eerbied voor ouderen 8-14 april ds. R. Veldman
16. Euthanasie 15-21 april ds. E. Gouda
17. Evangeliseren 22-28 april ds. P. Vernooij
18. Gaven van de Geest 29 april-5 mei ds. J.C. Breugem
19. Geldbesteding 6-12 mei ds. A. Snoek
20. Gezag 13-19 mei ds. J. Lohuis
21. Gezinsleven 20-26 mei ds. R. Veldman
22. Gods leiding 27 mei-2 juni ds. J.A. van den Berg
23. Handicap 3-9 juni ds. J.Th. Pronk
24. Houding t.o.v. kerk 10-16 juni ds. A. Snoek
25. Houding t.o.v. ouders 17-23 juni ds. A. Snoek
26. Huwelijk 24-30 juni ds. J.W. Hooydonk
27. Kinderzegen 1-7 juli ds. J.W. Hooydonk



28. Kinderloosheid 8-14 juli ds. J.W. Hooydonk
29. Koningsgezind 15-21 juli ds. J. Lohuis
30. Laatste oordeel  22-28 juli ds. A. Simons
31. Levensroeping 29 juli-4 augustus ds. J.C. Breugem
32. Mode 5-11 augustus ds. A.N. van der Wind
33. Naastenliefde 12-18 augustus ds. R. Veldman
34. Onderwijs 19-25 augustus ds. A. Snoek
35. Ongehuwd zijn 26 augustus-1 sept. ds. L. Hak
36. Ouderdom 2-8 september ds. A. Beens
37. Puberteit 9-15 september ds. A. Beens
38. Roddelen 16-22 september ds. E. Gouda
39. Rijkdom 23-29 september ds. J.Th. Pronk
40. Sterven 30 september-6 okt. ds. J.A. van den Berg
41. Studentenleven 7-13 oktober ds. L. Hak
42. Toekomstverwachting 14-20 oktober ds. A. Simons
43. Verkering 21-27 oktober ds. E. Gouda
44. Verleiding 28 oktober-3 nov. ds. J.C. Breugem
45. Verslaving 4-10 november ds. L. Hak
46. Valkuilen 11-17 november ds. J. Lohuis
47. Vriendschap 18-24 november ds. A.N. van der Wind
48. Weduwen/weduwnaren 25 november-1 dec. ds. R. Veldman
49. Wereldgelijkvormigheid 2-8 december ds. J.C. Breugem
50. Werkloosheid 9-15 december ds. A.N. van der Wind
51. Zending 16-22 december ds. J.A. van den Berg
52. Ziek zijn 23-31 december ds. J.A. van den Berg 

Ds. J.A. van den Berg schreef de extra stukjes voor:
– Goede Vrijdag
– Eerste en Tweede Paasdag
– Hemelvaartsdag
– Eerste en Tweede Pinksterdag
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Woord vooraf

Leven naar Gods Woord. 
Hoe doe je dat?
Door te luisteren naar de Bijbel.
Maar vind je daar alle antwoorden?
Het kan tijd en studie vragen om licht en leiding te krijgen voor de 
praktijk van het leven.
Daarbij is de hulp van de Heilige Geest nodig en het gebed.

Dit dagboek wil helpen om de Bijbel te begrijpen voor de context 
van jouw leven.
Veel onderwerpen komen aan de orde.
Denk bijvoorbeeld aan het onderwerp ‘verslaving’.
Zegt de Bijbel er iets over?
Ook al zou iets niet nadrukkelijk genoemd worden, toch kan Gods 
Woord ons onderwijzen.
Door al het onderwijs in de Bijbel wordt voor elk onderwerp een 
richting gewezen.
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Jij maakt waarschijnlijk niet persoonlijk alle onderwerpen mee.
In je leven ontmoet je echter andere mensen.
Door dit dagboek kun je ook anderen beter begrijpen en helpen.
Laat het voor jou een troost zijn dat de Heere Jezus volmaakt weet 
hoe jouw leven is.
Bij Hem is vergeving voor je zonden en genezing van je wonden.

Wanneer je jong bent, kijk je vaak vooruit.
Dat mag.
Kijk echter ook omhoog.
Vraag je af wat Gods doel is met jouw leven.
Bid dat Hij het je duidelijk maakt in allerlei omstandigheden.
Het hoogste doel is om Hem te kennen door het geloof en door 
Christus.
Dan wil je voor Hem leven en nuttig zijn voor je naaste.

 Ds. J.A. van den Berg



Abortus
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1 januari Begin Psalm 139:16

Een nieuw jaar is aangebroken. Bij dit begin bid ik jou, met de oude woorden, ‘veel 
heil en zegen’ toe!
Een nieuw dagboek. Daarin denken wij elke week over een specifiek onderwerp na. 
We leven allemaal in een verband van allerlei dingen. Dat noemen wij de context. 
Wij krijgen met problemen, gebeurtenissen enzovoort te maken. Ook in dit nieuwe 
jaar weer. Wij proberen elkaar aan de hand van de Bijbel te helpen, in verheldering, 
onderwijs, troost en vermaning.
De A van abortus: het eerste thema. Het is de ingreep waarbij een begonnen men-
senleven opzettelijk wordt afgebroken. Abortus provocatus. Een deftige term voor 
iets verschrikkelijks: moord in de moederschoot. Willens en wetens. Vanuit de Bijbel  
laten wij ons leren dat bij het allereerste van een mensenleven de Heere God be-
trokken is. Als zaadcel en eicel met elkaar versmelten. David zegt in deze psalm dat 
Gods ogen zijn ongevormd begin hebben gezien (vers 16). De aborteurs praten 
over een klompje slijm dat nog geen kindje is. Hoe anders ziet David het! In dit 
loflied over God, Die alles weet, heeft ook het ongeboren leven zijn plaats. En God 
is de Heere. De ‘Ik ben’! Dat was Hij toen wij er nog niet waren, dat is Hij bij het prille 
begin van ons leven, dat zal Hij blijven. ‘God, ik loof U! U hebt mij gemaakt.’

Bij het nadenken over dit aangrijpende gebeuren, beginnen wij positief!
Bij God. Alleen zó kunnen wij verdergaan.

Lezen: Psalm 139
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2 januari Kinderoffers Leviticus 18:21

Komt abortus ook voor in de Bijbel? Niet in de gangbare betekenis die abortus van-
daag heeft. In strafexpedities en oorlogssituaties kwam het vaak voor dat zwan-
gere vrouwen werden opengesneden en dat ook hun kindje werd omgebracht. 
Maar er is nog iets anders: in Leviticus 18 wordt het brengen van kinderoffers ten 
strengste verboden. ‘Voor de Moloch door het vuur doen gaan’, heet het dan. De 
Moloch was een afgod. Je leest er meermalen over in het Oude Testament. Vooral 
bij de profeten Jesaja, Jeremia en Ezechiël. De koningen Achaz en Manasse hebben 
wat dit betreft, zwarte bladzijden geschreven in de geschiedenis van Juda. Stefanus 
heeft het er nog over in zijn toespraak tegen de Joodse Raad (Hand. 7:43). 
Kinderoffers gingen samen met een vuurwijding. De kinderen werden gelegd in 
de armen van een heetgestookt afgodsbeeld en levend verbrand. Om de afgod 
gunstig te stemmen en ‘zegen’ van hem af te dwingen. Je huivert als je eraan denkt. 
Precies als bij de tangen van de aborteur waarmee een kind in de baarmoeder 
wordt verbrijzeld en zo klinisch verwijderd. Op de vraag aan welke afgod daarbij 
wordt geofferd, kom ik nog terug. Veelzeggend is wat Mozes in de tekst eraan 
toevoegt: de Naam van uw God zult u niet ontheiligen; Ik ben de Heere! Die Naam 
is dus in het geding. Dat is hét punt!

Zo komen wij uit, zowel bij de kinderoffers als de abortus provocatus, bij de 
vreze des Heeren, die ons inzicht en wijsheid leert.

Lezen: Leviticus 18:21-30
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3 januari Zelfbeschikking Psalm 10:4

Er is waarschijnlijk altijd al abortus gepleegd. Maar de ontwikkeling die zich de 
laatste decennia heeft voltrokken, is niet los te maken van het emancipatiestreven. 
Toen ik in 1965 ging studeren in Utrecht brak de tijd aan van de studentenopstan-
den. Universiteitsgebouwen en -bureaus werden bezet. Hoogleraren vernederd. 
En er brak nog veel meer los. Demonstraties, protestbetogingen. Vrouwen met 
schreeuwerige affiches en spandoeken: BAAS IN EIGEN BUIK. Je had ook BOM’s: 
Bewust Ongehuwde Moeders. De remmen van wetgeving en beschaving gingen 
los. De rechten van het individu daarentegen stonden hoog op de wensenlijst. 
Sindsdien kun je beter een blauwbilgorgel zijn dan een ongeboren kind; slepen 
‘natuurvrouwen’ (zo tegen de veertig) in een jaarlijks terugkerend ritueel zich suf 
aan de emmertjes met padden in de trek. Ben je in verwachting, dan is dat nog 
geen kind, géén individu. Haal het gerust weg.
God? Kom op, zeg. Niks mee te maken! Wij willen volstrekt vrij zijn om naar eigen 
inzicht te leven. Wij lezen vandaag Psalm 10. De goddeloze steekt verwaand zijn 
neus omhoog. Al zijn gedachten zijn dat er geen God is. Dáár heb je het. Zelf-
beschikking. Leven, dat bepaal je zelf, ook voor het ‘klompje slijm’ in je baarmoe-
der. En veertigduizend kindjes per jaar zien nooit het levenslicht. Zij zijn ongewenst.

‘Opdat een mens van de aarde niet meer voortvaart geweld te bedrijven’ 
(Ps. 10:18). Laten wij bidden!

Lezen: Psalm 10


