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INLEIDING

Daarmee bedoelt Hij dat alles wat niet vaststaat, zal verdwijnen; 
alles wat gemaakt is. Maar alles wat niet aan het wankelen gebracht 

kan worden, zal blijven.
Hebreeën 12:27 

Alles op deze aarde wat kan wankelen, zal ook daadwerkelijk wankelen en 
verdwijnen. Wereldwijd en in ons persoonlijke leven. Toch verzekert de Bijbel 
ons ervan dat als Christus in ons woont, als het Koninkrijk van God in ons 
leeft, het niet uitmaakt wat er in de wereld om ons heen gebeurt op poli-
tiek, moreel, sociaal of economisch gebied, omdat we mét en ín Christus 
een onwankelbaar geloof kunnen bezitten. 
Een geloof dat onveranderlijk, onwankelbaar en onoverwinnelijk is. Een 
geloof dat zijn zekerheid vindt in het kennen van Jezus, onze Rots en onze 
machtige burcht. Hij die beloofd heeft dat Hij altijd bij ons zal zijn en ons 
nooit in de steek zal laten. Hij die ons helpt om elke hindernis te overwin-
nen, elke situatie die probeert ons te laten struikelen of af te houden van 
het doel waarvoor God ons heeft geschapen.
God wil dat je doelgericht leeft. Met focus. Hij wil dat je alles volbrengt 
waarvoor Hij je heeft geroepen. Dus als we samen op weg gaan door dit 
dagboek heen, is het mijn gebed dat je geloof groter wordt dan elke storm 
die je onderweg het hoofd moet bieden. Dat je geloof groter wordt dan 
elke angst die je wereld doet schudden op zijn grondvesten. Dat er een 
onwankelbaar geloof in je groeit dat elke gelegenheid die zich voordoet 
met beide handen aangrijpt.
Geloof groeit als we Gods Woord geloven en toepassen in ons leven. Als 
we ons vasthouden aan zijn beloften …

• Vrienden, u komt uit God voort en hebt zijn tegenstanders overwonnen, 
want Hij die in u woont, is machtiger dan hij die de wereld beheerst.  
(1 Joh. 4:4)
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• Wat kunnen wij hier nog over zeggen? Als God aan onze kant staat, wie 
zal dan tegen ons zijn? (Rom. 8:31)

• Samen met U durf ik een leger tegemoet te treden. Ja, met mijn God kan 
ik over muren springen. (Ps. 18:30)

• Ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor de kracht 
geeft. (Filipp. 4:13)

Ik popel om samen met jou dit jaar in te duiken, er samen doorheen te 
wandelen. Ik geloof dat er een geweldige toekomst op ons ligt te wachten, 
dus laten we op weg gaan!

Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, 
om God zo te dienen dat Hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag. 
(Hebr. 12:28, NBV)
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J A N U A R I

Want een andere fundering 
dan Jezus Christus 

mag niemand leggen.

1 Corinthiërs 3:11
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1 JANUARI

EEN NIEUW BEGIN

Houd je ogen gericht op de weg vóór je en dwaal niet af 
naar links of rechts.

Spreuken 4:25

Ik ben dol op een nieuw begin. De eerste dag van een nieuw jaar inspireert 
mij altijd om elk aspect van mijn leven en mijn agenda weer eens nauwkeu-
rig onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen. Ik wil zeker weten 
dat ik op koers blijf – mijn blik gefocust op de weg die ik moet gaan. Spreu-
ken 4:25 verwoordt dat zo mooi: Houd je ogen gericht op de weg vóór je 
en dwaal niet af naar links of rechts.

Ik weet nog dat mijn man, Nick, een Vespa voor me kocht, compleet 
met rijlessen. Het belangrijkste wat mijn instructeur mij leerde, was dat ik 
dáár terecht zou komen waar ik mijn blik op gericht hield.

Wat een geweldig advies ook voor ons, zo aan het begin van een nieuw 
jaar! God wil dat we onze ogen voortdurend gericht houden op Jezus – 
onze blik gefocust op Hem. Hij wil dat we op koers blijven en waar we ons 
op focussen, daar gaan we naartoe. 

Laten we onze blik dus steeds op Jezus gericht houden – Hij die stor-
men tot bedaren brengt. Dan worden we niet overweldigd door onze 
omstandigheden, problemen, hindernissen of gevoelens. Dan hoeven we 
niet bang te zijn voor de golven van de tegenstander. Integendeel, dan 
groeit ons geloof zodat we onwankelbaar zijn!

Heer, help mij om op U gericht te blijven,  
elk moment van elke dag. 
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2 JANUARI

GODS VERHAALLIJN VOOR JOU

Christus heeft ons dus de vrijheid gegeven. Dat is pas echte vrijheid! Laat 
u die niet ontnemen door weer een slaaf van wetten te worden.

Galaten 5:1

Hoe ouder ik word, hoe beter ik zie dat God bezig is om in mijn leven een 
geweldig verhaal te schrijven. Het plot laat zien dat Hij in staat is om een 
leven, misvormd door schaamte, te veranderen in een leven in vrijheid – 
een leven als overwinnaar, vol van de Geest en geleid door de Geest. Als 
kind en als tiener had ik nooit kunnen denken dat er zo’n prachtig verhaal 
klaarlag voor mijn leven. Maar God is een geweldige auteur en ik ben dan 
ook heel dankbaar dat ik zijn verhaal voor mijn leven elke dag mag uitleven.

God wil dat ook voor jou doen. Hij heeft jou geschapen voor een 
bepaald doel. Hij heeft ook voor jouw leven een geweldig plan in gedach-
ten – een belangrijke revisie. En het mooiste is dat er in Gods verhaal geen 
rol is weggelegd voor slavernij. Jezus is gekomen om je te bevrijden van 
elke vorm van slavernij – schaamte, angst, twijfel, pijn – van alles wat je tot 
slaaf maakt. Zeker, de vijand zal blijven proberen zijn last weer op je te leg-
gen, maar zodra je dat merkt, mag je je vasthouden aan bovenstaande bij-
beltekst. Eigen het je persoonlijk toe, en houd je vast aan de vrijheid die 
God je heeft gegeven. 

Christus heeft ons bevrijd, zodat wij in vrijheid kunnen leven. Houd voet 
bij stuk en ga dapper verder in Gods nieuwe verhaal voor jouw leven. 

Heer, dank U dat U mij hebt geschapen om in vrijheid te leven. 
Help me om elke dag in die vrijheid te wandelen. 
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3 JANUARI

GOD LIEFHEBBEN  
 

MET ALLES WAT IN ONS IS

Jezus antwoordde: ‘Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, ziel en 
verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod 

komt op hetzelfde neer: “Heb uw naaste net zo lief als uzelf.”’
Mattheüs 22:37-39

God vatte alle geboden en wetten samen in twee kernpunten: God liefheb-
ben en anderen liefhebben. Zijn liefde in ons geneest en verandert ons – en 
zijn liefde door ons heen geneest en verandert de wereld om ons heen. 
Ongelofelijk dat Hij ons zo veel heeft toevertrouwd! Dan kunnen we toch 
niet anders dan zijn volmaakte liefde uitdelen en anderen helpen om te 
worden zoals ze zijn bedoeld. Wat een geschenk! Daarom wil God dat we 
ook groeien in het liefhebben van de ander. 

God meer liefhebben dan ieder ander – zo volkomen dat je Hem lief-
hebt met elke vezel van je wezen, van hart, ziel en verstand – is een levens-
lang proces. Die liefde groeit als je Hem dagelijks zoekt en Hem de kans 
geeft om je te veranderen naar zijn beeld. Van daaruit leer je om anderen 
lief te hebben. Je helpt Jezus als het ware om zijn doel op aarde te realise-
ren door hen die verloren zijn op te zoeken en bij Hem te brengen.

En zodra jij steeds meer van God gaat houden met je hele hart, ziel en 
verstand, mag je die liefde handen en voeten geven door de mensen om je 
heen lief te hebben. Gehoorzaam Gods belangrijkste geboden. Laat Jezus’ 
liefde altijd en overal zichtbaar zijn door jou heen.

Dank U, Jezus, dat U in mij werkt, zodat ik U steeds meer kan 
liefhebben met mijn hele hart, ziel en verstand. Laat uw 

bovennatuurlijke liefde door mij heen zien aan de mensen om 
mij heen. 
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4 JANUARI

NIEUWE PASSIE

… zijn macht is nu al in ons aan het werk.
Efeziërs 3:20 (BGT)

Jouw leven met God is een avontuur van geloof – en de brandstof die jou 
in beweging houdt, is je passie. Je passie is die onverklaarbare bereidheid 
en dat onbegrijpelijke enthousiasme om te doen waarvoor God je heeft 
geroepen. Enthousiasme komt van twee Griekse woorden: en, wat ‘in’ 
betekent, en theos wat ‘God’ betekent. Dus als jij in God blijft, ben je 
enthousiast. Als jij leeft vanuit passie, dan beschouw je je leven en je werk 
niet langer als ‘moeten’, maar als ‘mogen’. Je doet niets meer uit plicht, 
maar uit diepe dankbaarheid. 

Passie stelt je in staat om meer te doen dan je ooit voor mogelijk houdt.
Passie stelt je in staat om door te gaan, ook als je het bijltje er het liefst 

bij neergooit.
Passie helpt je anderen aan te sporen om met je mee te gaan op reis. 
Wij zijn vol van de Heilige Geest van de levende God, waardoor wij 

eigenlijk de meest gepassioneerde mensen op aarde zouden moeten zijn. 
Dus als jij het gevoel hebt dat je passie begint te bekoelen, houd je dan 
vast aan Gods belofte: Jeugdigen zullen uitgeput raken en de jonge man-
nen zullen het opgeven. Maar zij die hun hoop op de HERE hebben geves-
tigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als 
van arenden; zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden; zij zullen wan-
delen zonder uitgeput te raken. (Jes. 40:30-31)

Uw trouwe, onfeilbare liefde houdt mij overeind, Heer.  
Zij leidt en geneest mij, geeft mij kracht, verandert en 
beschermt mij en geeft mij wat ik nodig heb. Dank U. 
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5 JANUARI

DE REDEN VAN GODS BLIJDSCHAP

‘De HERE, uw God zal vol blijdschap over u zijn. Hij zal u liefhebben en u 
niet beschuldigen. Hij zal over u juichen met een lied van vreugde.’

Zefanja 3:17

Op zo veel onvoorwaardelijke liefde kun je toch alleen maar reageren met 
dankbaarheid en aanbidding – en je samen met Hem verheugen? Hij houdt 
zo veel van ons dat Hij een jubellied over ons aanheft!

Als je het moeilijk vindt om met God te praten, of als je het gevoel hebt 
dat je zijn leiding in je leven niet ervaart, aanbid Hem dan om wie Hij is en 
dank Hem voor alles wat Hij heeft gedaan. Of je die woorden nu uitzingt of 
uitspreekt, laat Hem weten dat je dankbaar bent, en ‘zing een loflied wan-
neer u de tempelpoort in gaat, laat het in zijn voorhof klinken en prijs zijn 
naam,’ zoals Psalm 100:4 dat verwoordt. Verhoog zijn naam met je gebed 
en gebruik daarbij bijvoorbeeld de volgende woorden: ‘Vader, U bent 
geweldig. Dank U dat U zo’n goede God bent en dat U zo goed voor mij 
bent. Dank U dat U trouw bent in elk seizoen van mijn leven. Dank U dat U 
mij nooit zult verlaten, dat U altijd bij mij zult zijn. Dank U dat U alles in mijn 
leven kunt gebruiken voor mijn welzijn, zelfs als ik uw hand daar niet in kan 
zien.’

Heer, de gedachte dat U over mij juicht en blij met mij bent 
maakt me intens gelukkig en nederig tegelijk. Dank U voor uw 

liefde! Laat mij zien hoe ik mij ook in U kan verheugen! 
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6 JANUARI

LEREN VERTROUWEN

Ieder die uw liefde en genade kent, HERE, zal zich voor hulp tot U richten. 
U laat iemand die zijn vertrouwen op U stelt niet in de steek.

Psalm 9:11

Er komt ongetwijfeld een moment in ons leven dat we afweermechanismes 
gaan ontwikkelen – gewoontes om ons hart en onze gedachten te bescher-
men tegen pijn en verdriet. We nemen ons voor om nooit te laten merken 
hoe kwetsbaar we zijn. Of we stellen alles in het werk om de touwtjes van 
ons leven – en dat van anderen – stevig in handen te houden. 
We denken dat het makkelijker is om met deze mechanismes te leven dan 
een onbekende toekomst te moeten toevertrouwen aan een bekende God. 
Maar leren vertrouwen op God is nou net het antigif tegen al die verdedi-
gingsmechanismes. Het is een avontuur dat we samen met Hem mogen 
aangaan.

Zeker, leren vertrouwen kost tijd. Betrouwbare mensen dragen met hun 
levenservaring een belangrijk steentje bij aan dat proces. Net als alle pro-
blemen en beproevingen die je ondergaat en doorstaat. Vertrouwen bete-
kent dat je het risico neemt God te volgen, hoe bang je ook bent.

Vertrouwen groeit langzaam. Dus heb geduld met jezelf. Houd vast aan 
wat er in 2 Petrus 3:9 staat: Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is 
niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat Hij zo veel 
geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen 
tot bekering komen.

Heer, ik weet dat U betrouwbaar bent, zelfs als ik daar niets 
van merk. Heel mij, en leid me naar volkomen vrijheid in U. 
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7 JANUARI

HET VERLEDEN LOSLATEN

‘Want Ik ben iets heel nieuws van plan. Kijk, Ik ben er al mee begonnen. 
Ziet u het niet? Ik zal een weg maken door de wildernis van de wereld, 

waarover mijn volk naar huis kan terugkeren. Ik zal rivieren voor mijn volk 
laten ontspringen in de woestijn!’

Jesaja 43:19

Bij mij thuis hanteer ik het principe dat alles een plaats heeft en dat alles op 
zijn plaats ligt. 

Ik vind het heerlijk om mijn huis, mijn kantoor, mijn auto, welke plek dan 
ook, te ontdoen van rommel en overbodige spullen. Als we iets al een tijdje 
niet meer hebben gebruikt of als het simpelweg te veel ruimte in beslag 
neemt, gaat het weg! (Nick en onze meiden plakken vaak briefjes op hun 
spullen en smeken me om ze niet af te danken of weg te geven.)

Een stuk moeilijker is het om onze gedachten te ontdoen van gebeurtenis-
sen uit het verleden. Als we onze tijd verdoen door steeds terug te denken 
aan wat we verkeerd hebben gedaan of aan iedereen die ons heeft gekwetst, 
beledigd of teleurgesteld, dan komen we maar moeizaam vooruit. 

Als je je vastklemt aan zulke herinneringen, dan zou je het leven dat 
God vandaag voor je heeft klaarliggen weleens kunnen mislopen! Zeker, er 
is moed voor nodig om de last die je jarenlang met je mee hebt gedragen 
los te laten – of het nu gaat om materiële zaken (zoals kleren, auto’s, siera-
den of huizen) of immateriële lasten (relaties, slechte gewoontes, verkeerde 
gedachten of emotionele bagage). Het is de hoogste tijd om je gedachten 
op te ruimen. Dan pas zijn je handen vrij om het goede aan te nemen dat 
God voor jou in petto heeft. Al het nieuwe dat Hij je wil geven!

Here God, ik wil het avontuur aangaan dat U voor mijn leven 
bedacht hebt. Help me alstublieft om los te laten wat ik niet 

nodig heb. 
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8 JANUARI

VERHEUG JE IN GODS KRACHT

Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in 
beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.

2 Corinthiërs 12:10 (NBV)

Geen enkel kind wil een watje zijn. Ieder kind wil groot en sterk zijn! Zelfs 
wij volwassenen handelen liever vanuit onze kracht dan vanuit onze zwak-
heid. Toch brengt God ons telkens weer in situaties waar onze zwakheid 
bovenkomt. Waarom? Omdat we alleen in onze zwakheid zijn kracht kun-
nen leren kennen. 

Die machtige God van jou laat Zich nooit afschrikken door jouw beper-
kingen. Telkens als Hij je vraagt om uit je comfortzone te stappen, mag je 
ervan uitgaan dat Hij iets in en door jouw leven heen wil doen. Als God 
mensen uitkiest voor een bepaalde taak, doet Hij dat niet omdat ze groot, 
sterk en slim genoeg zijn, maar omdat Hij weet dat juist deze mensen ervan 
overtuigd zijn dat alleen Hij die taak tot een goed einde kan brengen. De 
God van het onmogelijke kiest mensen uit die Hem willen volgen en ver-
trouwen, die zijn handen, voeten en stem willen zijn, zodat Hij door hen 
heen kan doen wat alleen Hij kan doen. 

Wat een opluchting om te beseffen dat Gods werk gedaan wordt uit 
Gods kracht, en niet de onze! Dus als je geconfronteerd wordt met je zwak-
heden, ‘schep daar dan vreugde in’, net als Paulus deed! Dan zul je Gods 
kracht aan het werk zien en getuige zijn van de geweldige en fantastische 
dingen die Hij doet. 

Here God, giet uw kracht uit in mijn zwakke plekken en 
gebruik me alstublieft voor uw eeuwige plannen. Wat een 

voorrecht en wat een vreugde! 
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9 JANUARI

DIENEN ACHTER DE SCHERMEN

En terwijl David daar tussen zijn broers stond, pakte Samuël de olie die hij 
had meegebracht en goot die over Davids hoofd. Op dat moment kwam 

de Geest van de HERE over David en vervulde hem vanaf die dag.
1 Samuël 16:13

Toen David door God werd gezalfd tot koning van Israël, was hij nog maar 
een jongen die voor de schapen van de familie zorgde. Hij diende in de 
vergetelheid – ver weg van zijn oudere broers en de plek waar het allemaal 
leek te gebeuren. Toch wist God dat David de meest geschikte man was en 
gebruikte Hij hem op een indrukwekkende wijze in de geschiedenis van 
Israël.

Misschien dien jij de Heer ook in volkomen vergetelheid en anonimiteit. 
Misschien moet jij klussen opknappen die niemand anders wil doen. Als dat 
zo is, doe ze dan met vreugde. Wie weet wil God jou, net als David, voor-
bereiden op iets heel belangrijks. Als je je miskend voelt door je familie, je 
baas of je collega’s, dan bevind je je in goed gezelschap. Ook David werd 
miskend en afgewezen, totdat Gods tijd was aangebroken om zijn plan 
voor David te ontvouwen.

Vertrouw op Gods plan voor jou – hoe je leven er vandaag ook uitziet. 
Vergeet niet dat God je ziet. Hij kent je naam, je trouwe dienstbaarheid en 
je hart. God kent je talenten en je mogelijkheden en Hij weet hoe trouw je 
Hem dient, ook als je de enige bent. De God die jou op je huidige plek 
heeft geplaatst, zal je weten te vinden als de tijd voor je promotie is aange-
broken.

Heer, als ik dit lees, kijk ik uit naar de taak die U voor mij hebt 
weggelegd in uw Koninkrijk. Ik geloof dat U ook vandaag wilt 

gebruiken om mij voor te bereiden op morgen.
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10 JANUARI

ALS GOD ZOVER IS

‘Wanneer zij dan een lang, hard geschal laten horen, moet het hele volk 
hard juichen, waarna de muren van de stad zullen instorten. Daarna moet 

u van alle kanten de stad binnenvallen.’
Jozua 6:5

Ik ben in mijn leven al op heel wat muren gestuit. Ze hebben me tegenge-
houden, afgeremd en uitgedaagd om te groeien in mijn geloof. Het was een 
hele leerschool om staande te blijven en God te gehoorzamen totdat de 
muren omvielen, maar het heeft mij gevormd. In die leerschool werd ik altijd 
weer op de proef gesteld, maar God gebruikte die muren uiteindelijk voor 
iets moois. Zo zal Hij ook de muur waar jij vandaag op stuit, gebruiken.

Toen de Israëlieten op de onheilspellende muren van Jericho stuitten, was 
de situatie bepaald niet rooskleurig: de muren waren hoog, dik en hermetisch 
afgesloten. Maar God keek er heel anders naar: Hij zag al voor Zich hoe zijn 
volk Jericho in bezit zou nemen. De belofte was een uitgemaakte zaak.

Maar Jozua en het volk moesten een door God vastgestelde leerschool 
van zeven dagen doorlopen. Tijdens die zeven dagen moesten ze om de 
stad heen trekken (Joz. 6). Hun was beloofd dat ze getuigen zouden zijn 
van een wonder, als God bij hun geschal de muren zou laten instorten. En 
zo gebeurde het inderdaad.

Als we onze ogen afwenden van Gods beloften, zien we alleen maar 
muren. Maar God gebruikt die hindernis om ons te uit te dagen en ons te 
vormen voor zijn plan. De muur zal afbrokkelen als Hij er klaar voor is. Het is 
aan ons om door te lopen en Hem te blijven aanbidden en volgen, totdat Hij 
ons het bevel geeft om te juichen – en dan wordt zijn belofte vervuld!

God, dank U voor uw zuiverende, vormende werk in mij.  
Ik geloof dat U mijn muren zult neerhalen.
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