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Je kunt met veel woorden heel mooie dingen 
zeggen over de Bijbel en het geloof. 

Maar je kunt het ook kort en krachtig doen. 
Als je meer een ‘doener’ 

dan een ‘lezer’ bent, spreekt dat laatste 
je vast meer aan. Daarom is dit dagboek 

speciaal voor jou geschreven. 

Kort & krachtig volgt bijbelse personen 
die iets doen of ervaren in hun omgang met God. 

Kort en krachtig wordt uitgelegd 
wat jij daar als tiener van kunt leren. 
Elke dag eindigt met een verwerking: 

een gebed, een doe-opdracht of een vraag (met 
keuzemogelijkheden voor het antwoord).

AAN DIT DAGBOEK WERKTEN MEE: ds. Kees Brouwer (CGK), 
Leantine Dekker (HGJB), Gertjan Glismeijer, Ma-
rieke Griffi  oen (LCJ), Jacolien Hoek (HGJB), Aline 

Hoogenboom, Gertjan de Jong (LCJ), ds. Jacob de 
Jong (CGK), Jeannet de Jong, Petra Kiks, ds. Bert-
Jan Mouw (PKN), ds. Alfred Post (PKN), Marieke Post, 

ds. Jan Reijm (PKN) en Herman van Wijngaarden 
(HGJB, eindredactie).
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hoe werkt dIt 
dagboek?

Abraham, David, Paulus en al die andere personen 
in de Bijbel hebben veel nagedacht en gepraat 
over God. Maar ze hebben vooral ook veel dingen 
met Hem beleefd en voor Hem gedaan! Dáárover 
gaat het in dit dagboek. Want van hun belevenis-
sen en daden kunnen wij leren. 

Ze laten zien dat God te maken wil hebben met 
mensen. Niet omdat Abraham, Paulus en wij zo 
goed zijn. Integendeel, het is alleen omdat God 
uit genade contact met ons wil hebben. Wij hopen 
dat de Heere ook dit dagboek daarvoor wil gebrui-
ken. Zodat je Hem (beter) leert kennen!

Hoe werkt dit dagboek? Een paar opmerkingen 
daarover.

Bijbelgedeelte
Bij elk bijbelgedeelte staat een korte toelichting. 
Die kun je het beste lezen vóórdat je het bijbel-
gedeelte leest. Of lees eerst het bijbelgedeelte, 
dan de toelichting en dan nog een keer het 
bijbelgedeelte. 
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Verwerking
Bij elke dag zie je aan het einde een soort verwer-
king. Er zijn drie verschillende soorten:

Doen › Dat is iets wat je kunt doen om in de 
praktijk te brengen waarover het in het stukje 
gaat. 

Gebed › Ook bidden is iets doen. Als het goed is, 
doe je dat elke dag, ook als er geen gebed staat. 
Maar bij sommige stukjes staat een kort gebed 
dat je bij het bidden kunt gebruiken. Vraag je wel 
steeds af of je het ermee eens bent dat je dit wilt 
bidden. Je kunt ook iets anders bidden. 

Vraag › Dat is een vraag die je helpt om door te 
denken over het bijbelgedeelte. Er staan steeds 
twee of drie keuzemogelijkheden bij. Soms moet 
je bedenken of een antwoord klopt bij het bijbel-
gedeelte. In andere gevallen gaat het over jouw 
mening. Dan is natuurlijk elk antwoord goed. 
Kijk bij de vragen die zijn aangeven met dit icoon 

, even achter in dit dagboek. Daar staat wat het 
goede antwoord is, of wordt nog wat meer toelich-
ting gegeven.

Volgorde
Je hoeft de bijbelse personen niet per se in de ge-
geven volgorde te lezen. Bijvoorbeeld: je kunt de 
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stukjes over Naomi, Ruth en Boaz achter elkaar 
lezen, maar voor de afwisseling kun je na Naomi 
ook eerst een heel andere persoon kiezen. Zet in 
de inhoudsopgave eventueel een vinkje als je een 
persoon hebt gedaan. 

Gebed
Hierboven hadden we het al even over het ge-
bed. Het belangrijkste om dit dagboek te laten 
‘werken’, is dat je ervoor bidt. Vraag steeds of de 
Heilige Geest je duidelijk wil maken wat God door 
het bijbelgedeelte tegen je wil zeggen. Dat gebed 
wil Hij zeker verhoren!

Veel plezier en zegen bij het lezen!

De redactie
Leantine Dekker
Marieke Griffioen
Herman van Wijngaarden
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adam # 1

God schept Adam

Jij bent uniek en kostbaar omdat je door God 
bent gemaakt. Jouw waarde zit niet in een 
mooi uiterlijk of een gezond lichaam. Jij bent 
kostbaar omdat God wil dat jij leeft.

Lezen › Genesis 2:7
Uit het stof vormt God de mens. En dan blaast 
God de adem in de neusgaten van Adam. Adam 
komt tot leven om Gods beeld op deze aarde te 
dragen. Het stof waaruit Adam bestaat, is gewoon 
het stof van de aarde. Maar dat hij leeft, komt 
door de adem van God.

Gebed › Almachtige God, U bent de Schepper 
van mijn leven. Dank U dat ik leven mag door de 
adem uit Uw mond. Vergeef mij wanneer in mijn 
leven te weinig van U is te zien. En geef mij dat 
ik door de Heere Jezus mag leren leven tot Uw 
eer. Amen.
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adam # 2

Adam zingt over Eva

Jij kent vast ook wel een liedje van een man 
die zingt over een vrouw, of andersom. Het 
is een veel voorkomend thema in populaire 
muziek van alle eeuwen. Er wordt graag 
naar geluisterd.

Lezen › Genesis 2:22-23
Vers 23 is een lied van Adam. Hij is bij het zien 
van Eva verwonderd over de eenheid die hij met 
haar ervaart. Eva is van hetzelfde vlees en bloed 
als Adam. Met haar kan hij een heel diepe eenheid 
hebben. Eva past precies bij hem. Hij jubelt het 
uit.

Vraag › Wat is het verschil tussen veel populaire 
liedjes en het lied van Adam?
 Geen verschil.
 Het lied van Adam gaat meer over God dan 

over Eva.
 Adams lied gaat niet alleen maar over een 

mooie  buitenkant.
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