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Als het leven niet leuk is



B
ijbels dagboek voor m

eiden

Verdrietig, maar niet verloren
Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door rivieren – 
je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het 
zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. 

Want ik, de heer, ben je God.
Jesaja 43:2-3

Soms is het leven gewoon niet leuk... je ouders maken 
veel ruzie of je vader drinkt en je bent bang voor hem. 
Jullie hebben thuis niet genoeg geld om eten te kopen, 
laat staan nieuwe kleren, cd’s of andere gave dingen. 
Ja, soms is het leven nogal waardeloos. Soms lijkt het 
wel of de nare dingen gewichten zijn die je tegen de 
grond drukken.

Vind je het moeilijk om God temidden van al die 
dingen te vinden? Deze tekst belooft dat die moeilijke 
dingen je niet altijd dwars zullen blijven zitten... als 
je ermee naar God gaat. Hij houdt van je. Hij laat je 
nooit los. Vraag Hem om hulp.

Vader, dank U dat U me er telkens weer aan herinnert dat 
ik op U kan vertrouwen. U belooft dat U me NOOIT alleen 
zult laten. Help me om dat nooit te vergeten. Amen.
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Leven in een tredmolen
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder 
lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Matteüs 11:28

Voel jij je wel eens als een hamster die rondrent in een 
tredmolen? Je staat ’s ochtends op, gaat naar school, 
volgt de lessen, gaat naar huis, doet je huiswerk, eet, 
gaat naar bed en staat ’s ochtends weer op om van 
voren af aan te beginnen. Misschien lijken zelfs je 
 vriendschappen een beetje saai en eentonig.

Dat leven in een tredmolentje gaat al snel verve
len. Misschien ben je in de verleiding om op zoek te 
gaan naar spanning op plaatsen waar je dat niet zou 
moeten doen. Jezus biedt je een beter alternatief aan. 
Hij geeft je de kans om je problemen door Hem op te 
laten lossen.

Vertrouw erop dat Hij voor je zal zorgen, dan kun 
jij van je leven genieten.

Lieve Heer, de wetenschap dat ik mijn problemen aan U 
kan geven, voelt als het diep inademen van frisse lucht. 
Help me om mijn zorgen ook bij U te laten... en erop te 
vertrouwen dat U ze op zult lossen. Amen.

Een gebroken hart
Hij geneest wie gebroken zijn 

en verzorgt hun diepe wonden.
Psalm 147:3

Mensen van wie je dacht dat het je vrienden waren, 
of die zelfs echt je vrienden waren, keren zich opeens 
tegen je. Ze willen niet meer met je praten. Je ziet dat 
ze elkaar steeds opzoeken en giechelen. Je hebt niets 
gedaan. Er is niets veranderd, maar plotseling zijn zij 
populair en lig jij eruit. Dat doet pijn, of niet?

Hoe kun je hiermee omgaan? Misschien voel je je 
waardeloos; misschien strooi je zelf wel praatjes rond 
over je vroegere vriendinnen. Maar er is een beter 
idee: in plaats van het jezelf of hen betaald te zetten, 
kun je alles wat er gebeurt met God bespreken. Hij 
vindt het belangrijk hoe jij je voelt. Hij vindt het erg 
als je eenzaam bent. Hij zal je gebroken hart genezen. 
Hij zal je omringen met zijn liefde. Hij zal je nieuwe 
vrienden geven of ervoor zorgen dat het weer goed 
komt met je oude vrienden. Vertel Hem hoe je je voelt. 
Hij geeft om je.

Lieve Vader, dank U dat U om mij geeft. Het doet echt 
pijn als mijn vrienden gemeen tegen me zijn. Help hen 
alstublieft om bij me terug te komen, of help mij om 
nieuwe vrienden te vinden. Ik voel me eenzaam zonder 
hen. Amen.
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Gewapend van top tot teen
Trek de wapenrusting van God aan om stand 

te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
Efeziërs 6:11

Het is misschien griezelig om te bedenken, maar soms 
worden de nare dingen in je leven veroorzaakt door 
de duivel! Hij wil er alles aan doen om te zorgen dat 
jij niet groeit in je vriendschap met God. Hij wil ervoor 
zorgen dat je niet aan andere mensen vertelt dat God 
van ze houdt. En dus probeert hij ervoor te zorgen dat 
je blijft steken in nare gebeurtenissen. Als het hem 
lukt om jou te ontmoedigen of af te leiden, weet hij 
dat je geen tijd hebt voor fijne, goede dingen.

Dus hoe moet je tegen de duivel vechten? Door 
de wapenrusting aan te trekken die God voor je 
klaargelegd heeft. Lees maar in Efeziërs 6, dan zul je 
zien hoe je de gordel van de waarheid kunt dragen, het 
harnas van de gerechtigheid, het schild van het geloof 
en de helm van de verlossing – alles wat je nodig hebt 
om ervoor te zorgen dat de duivel zich omdraait en er 
met zijn staart tussen zijn benen vandoor gaat.

Lieve God, het is gaaf om te weten dat die wapenrusting 
op mij ligt te wachten. Ik wil hem graag gebruiken. Help 
me om hem aan te trekken. Amen. 

Wat je kunt leren van ellende
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, 

de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons 
altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, 

zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, 
anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

2 Korintiërs 1:3-4

Dacht je toen je christen werd dat God een einde aan 
je problemen zou maken? Zo werkt het niet. Soms ge
beuren er nare dingen, en God houdt ze niet tegen. 
Maar Hij laat je nooit in de steek. Je hoeft de moei
lijkheden niet in je eentje te overwinnen.

Misschien denk je dat God ervoor had moeten 
zorgen dat moeilijke dingen opgelost werden, dat 
mensen dan hadden kunnen zien hoe machtig Hij is. 
Maar weet je? Soms zien mensen hoe machtig God is 
door naar jouw leven te kijken! Als ze zien dat jij op 
Hem vertrouwt en Hem ruimte geeft om je tijdens de 
ellendige momenten in je leven te troosten en dingen 
te leren, zien ze hoe gaaf het is om te geloven.

Lieve God, ik heb uw hulp enorm hard nodig, zodat 
anderen uw kracht in mij zien als het leven moeilijk is... 
Help me U elke dag meer te vertrouwen. Amen.
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De burcht
Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, 

van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots 
en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.

Psalm 62:2-3

Waar zoek jij hulp als je je ellendig voelt? Bij je vrien
den? In sport? In alcohol of drugs? Bij een vriendje? 
Als dat de manier is waarop jij met problemen omgaat, 
ben je waarschijnlijk op zoek naar troost. God is de 
machtigste, meest liefdevolle persoon in je hele leven. 
Hij geeft het allermeest om jou.

Zoek hulp en troost bij Hem, dan zul je iemand 
vinden die bij je blijft, hoe moeilijk het leven mis
schien ook wordt. Hij is iemand die ook echt iets aan 
je afschuwelijke omstandigheden kan DOEN, en die 
altijd van je zal houden, zonder daarmee te stoppen.

God is een rots... een burcht. Best sterk, of niet 
soms?

Lieve God, ik heb soms op de verkeerde plek naar hulp 
en kracht gezocht. Vergeef me. Help me mijn kracht te 
vinden in U. Amen.

Geen verrassingen

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de heer. 
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: 

ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
Jeremia 29:11

Niets van wat er met jou gebeurt, is een verrassing 
voor God... NIETS. Hij heeft plannen met jou die Hij 
al had voorbereid nog voor jij je ogen voor de aller
eerste keer opendeed.

Het is zijn plan om goede dingen te doen in je 
leven. Zijn plannen beloven een hoop die nog verder 
gaat dan de hemel. Hij belooft je een toekomst met 
Hem, die eeuwig duurt.

Jouw aandeel in dit plan is gewoon naar Hem luis
teren en Hem volgen. Lees zijn Woord, bid, wees stil 
en luister naar zijn stem in je hart.

En vertrouw op Hem, meer dan wat ook... zelfs als 
het moeilijk wordt... zelfs als je het licht aan het einde 
van de tunnel niet kunt zien. Vertrouw op zijn hart.

Lieve Vader, ik ben zo blij dat U een plan hebt met mijn 
leven. Ik ben blij dat U de touwtjes in handen hebt. Amen.
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Goed uit slecht
En wij weten dat voor wie God liefhebben, 

voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, 
alles bijdraagt aan het goede.

Romeinen 8:28

Aaaaarrrggghhh! Heb jij als je deze tekst leest ook 
zo’n zin om te schreeuwen? Hoe kan God nu zeggen 
dat Hij iets goeds kan maken van mijn ellende? Ga je 
gang. Schreeuw maar... daarna voel je je beter.

Maar luister ook even... God houdt de scheiding 
van je ouders misschien niet tegen. Misschien geeft 
Hij je geen geweldige cijfers, een hoop vrienden of 
een vriendje. Misschien verandert Hij je niet in een 
topsporter en regelt Hij geen baan voor je vader. Maar 
wat Hij wél kan en wil doen, is in je hart werken om 
je geloof sterker te maken. Je moet Hem alleen de 
 ruimte geven. Hij zal je laten zien dat je op Hem kunt 
vertrouwen. En wanneer je merkt dat Hij echt te ver
trouwen is, zul je meer dan ooit weten dat Hij van je 
houdt.
Gaaf, hè?

Lieve God, help me uw hand in mijn leven te zien. Help me 
uw liefde en zorg te zien, zelfs als het niet allemaal even 
lekker gaat. Dank U dat U er altijd bent. Amen. 

9 januari

Hem kennen
De heer is goed, een vesting in tijden van nood, 

hij kent wie bij hem schuilen.
Nahum 1:7

Je kunt God vertrouwen. Daar komt het op neer. Wat 
je in het leven ook voor je kiezen krijgt; hoeveel ver
keerde keuzes je ook maakt; hoe beroerd je houding 
ook is... je kunt God vertrouwen.

Betekenen deze woorden echt wat voor jou? Een 
parachutespringer zou niet uit een vliegtuig springen 
als hij zijn parachute niet getest had. Een coureur zou 
geen 300 kilometer per uur rijden als hij zijn race
wagen niet eerst getest had. Zij weten waar ze mee 
werken.

Als jij je leven aan God toevertrouwt, zou het dan 
niet goed zijn om Hem ook te kennen? Lees zijn 
Woord om te ontdekken hoe Hij in het verleden voor 
zijn volk gezorgd heeft. Ga aan zijn voeten zitten en 
wees stil, laat Hem tot je hart spreken. Hoe beter je 
Hem kent, hoe meer je Hem zult vertrouwen.

Lieve Vader, ik wil U steeds beter leren kennen. Help me 
om van uw Woord te gaan houden en ervan te genieten 
om in stilte bij U te zijn. Amen.
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Drie voor de prijs van één

Want het is de heer die wijsheid schenkt, 
zijn woorden bieden kennis en inzicht.

Spreuken 2:6

Is jouw leven af en toe een zootje? Wiens schuld denk 
je dat dit is? Kom op, wees eerlijk, heb jij iedereen 
om je heen de schuld gegeven van je problemen en 
zelf geen enkele verantwoordelijkheid genomen? Wie 
heeft de keuzes gemaakt waardoor je hierin verzeild 
geraakt bent? Wie heeft besloten anderen af te blaffen, 
te spieken bij toetsen, tegen haar vader en moeder te 
schreeuwen... of wat het ook is dat je leven een rom
meltje heeft gemaakt? Jij, toch?

En misschien heb je onderhand het gevoel dat het 
tijd is om je beter te gedragen en verstandige keuzes 
te maken, maar weet je niet hoe dat moet. Je vindt het 
antwoord in Spreuken 2:6 – vraag het aan God. Hij 
zal je wijsheid, kennis en inzicht geven: drie voor de 
prijs van één! Ga je gang, vraag het maar. Hij wil het 
je graag geven!

Lieve God, vergeef me dat ik verkeerde keuzes gemaakt 
heb. Help me om dat beter te doen. Leid mijn gedachten 
en mijn beslissingen. Amen.
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Wie v raag je om hulp?
U, heer, roep ik aan, mijn rots, houd u niet doof... 

De heer is mijn kracht en mijn schild, op hem 
vertrouwde mijn hart, ik werd geholpen.

Psalm 28:1,7

Tijd voor een beetje zelfonderzoek. Gebeurt iets als 
dit ooit in jouw gezin? Je moeder vraagt of je iets 
wilt doen, en je antwoordt: ‘Ja, zo meteen.’ Alleen ‘zo 
 meteen’ komt nooit. Je moeder blijft het maar vragen 
en jij scheept haar elke keer af. Je houdt je doof.

Gelukkig doet God dat nooit bij jou. Als je proble
men hebt, of als je het gevoel hebt dat je verdrinkt in 
de ellende van het leven, kun je God om hulp vragen. 
Je kunt Hem telkens opnieuw aanroepen, elke keer 
weer. Hij wil zelfs dat je dat doet. En Hij zal je helpen 
– dat heeft Hij beloofd.

Lieve God, dit is echt fantastisch. Ik kan U elke dag om 
hulp vragen... U wílt zelfs dat ik dit doe. Heel erg bedankt. 
Amen.
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Het middelpunt
Kies dan nu wie u wel wilt dienen.

Jozua 24:15

Wat is het aller, allerbelangrijkste voor jou? Kom op, 
zeg eens eerlijk. Droom je ervan om superpopulair te 
zijn; wil je meer dan wat ook een vriendje hebben; 
of zou je beter willen zijn in sport of muziek? Waar 
besteed je je tijd en aandacht aan?

Waar je je aandacht op richt, wat constant in je ge
dachten is en waar je je energie in steekt – dat is wat 
je dient. En wat je dient, zal uiteindelijk bepalen hoe 
je leven verloopt.

Wat dacht je ervan om voor God te kiezen? Ja, kies 
ervoor om je tijd en energie te gebruiken om Hem 
beter te leren kennen. Kies ervoor om Hem te dienen 
door zijn Woord te lezen en je leven door Hem te laten 
leiden. Je zult ontdekken dat je leven heel wat soepe
ler verloopt als Hij in het middelpunt staat.

Lieve Vader, help me mijn energie te gebruiken om U beter 
te leren kennen. Ik wil dat U het allerbelangrijkste in mijn 
leven bent. Amen.

Spraakles
Met zijn woorden stort een dwaas zichzelf in het verderf, 

hij zet een valstrik voor zichzelf met wat hij zegt.
Spreuken 18:7

‘Hé, heb je gehoord van Chantal en Mark? Nou, ik 
hoorde...’ 

RODDEL! Het is zo verleidelijk, maar je kunt er 
flink van in de problemen raken. Roddel kan vriend
schappen kapotmaken, iemands reputatie vernielen – 
die van de persoon over wie geroddeld wordt, maar 
óók van de mensen die het praatje verspreiden.

Dingen die je over anderen zegt of dingen die 
je zegt als je boos bent, komen uiteindelijk op je ei
gen bordje terecht. Wie wil er nou bevriend zijn met 
 iemand die gemeen is? Mensen zullen jou hun ge
heimen niet toevertrouwen en geen respect hebben 
voor de dingen die jij denkt of zegt.

Het beste wat je kunt doen, is je tong onder con
trole houden. Denk maar aan het beroemde advies 
van moeders overal ter wereld... ‘Als je niets aardigs te 
zeggen hebt, zeg dan maar helemaal niets!’ Moeders 
zijn zó wijs.

Lieve God, ik heb echt hulp nodig om deze les te leren. 
Help me alstublieft door een wacht voor mijn mond te 
plaatsen. Dank U. Amen.
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Wat er ook gebeurt
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, 

engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 
hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, 
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons 

gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.
Romeinen 8:38-39

Soms is het leven moeilijk. Om eerlijk te zijn kan het 
soms zo moeilijk zijn, dat het lijkt alsof God je in de 
steek gelaten heeft. Alsof Hij niet weet waar je alle
maal doorheen gaat – ouders die tegen je schreeuwen; 
vaders die hun gezin in de steek laten; verleidingen 
om te drinken, drugs te gebruiken of te experimen
teren met seks; de dood van iemand van wie je houdt. 
Maar hoe moeilijk het leven ook is, hoe eenzaam je je 
ook voelt, hoe ontmoedigd je ook bent –onthoud dit: 
GOD HOUDT VAN JE! Er is niets wat dat kan veran
deren.

Hij houdt je stevig vast, zelfs als dat soms niet zo 
voelt. Vertrouw op zijn Woord. De Bijbel belooft dat 
zijn liefde eeuwig is!

Lieve God, dank U, dank U, dank U, dat U van me houdt... 
voor eeuwig en altijd! Amen.

Vuilnis erin, vuilnis eru it
Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles 
wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, 

alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, 
kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.

Filippenzen 4:8

Vuilnis erin... vuilnis eruit. De dingen die je regelmatig 
toegang geeft tot je gedachten, nestelen zich al snel in 
je hart. En daar beginnen die gedachten vorm te geven 
aan wie je bent en aan de koers van je leven. Doe maar 
niet alsof je geen idee hebt waar dit over gaat – je weet 
het verschil tussen goed en kwaad. Als dat niet zo is, 
moet je de tijd nemen om in Gods Woord te lezen. 
Dan zul je beginnen te begrijpen wat waar is, edel, 
rechtvaardig, zuiver, lieflijk en eervol.

Soms zou je je schamen als je ouders wisten wat 
je denkt... Of nog erger: als Jezus het zou weten. Dan 
is die gedachte dus verkeerd. Als je je geest vult met 
betere dingen, zullen er ook betere dingen in jouw 
leven zichtbaar worden.

Lieve Vader, ik heb spijt van de dingen die ik soms in mijn 
gedachten toelaat. Help me alstublieft mijn gedachten te 
richten op goede dingen. Amen.
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Eerlijkheid
Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen.

Jakobus 4:10

Dus jij hebt problemen… net als ieder ander. Ver
baast dat je? Dacht je dat jij de enige was? Misschien 
komt dat doordat sommige mensen net doen alsof 
alles in hun leven geweldig is. Je kunt net doen alsof, 
en de mensen om je heen een hele tijd voor de gek 
houden… Maar God kun je nog geen seconde voor 
de gek houden. Hij weet wat er in je hart gebeurt. Hij 
weet of je je gelukkig voelt, droevig, boos, depressief 
of hopeloos.

Probeer maar niet om te doen alsof. Vertel God 
gewoon de waarheid – zelfs als je je problemen zelf 
veroorzaakt hebt. Dat is wat het betekent om jezelf 
te vernederen: je fouten toegeven. God vindt dat be
langrijk. Hij zal je uit de moeilijkheden helpen en je 
voeten op het rechte pad zetten.

Lieve God, ik ben blij dat U mijn fouten kent. Ik ben blij dat 
ik niet hoef te proberen om dingen voor U te verbergen. 
Help me alstublieft om de dingen die ik verkeerd gedaan 
heb recht te zetten, en geef me een nieuwe start. Amen.

Geen zorgen
Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. 
Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. 

Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten.
Jozua 1:5

Waarschijnlijk ken je wel een paar mensen die het ge
woon leuk vinden om anderen te kwetsen. Ze lachen 
je uit om je kleren, je cijfers, je lichaam, je familie of 
zelfs om je relatie met God. Sommige leeftijdsgeno
ten proberen je zelfs over te halen om dingen te doen 
waarvan je weet dat je ze niet zou moeten doen. Naar
mate je ouder wordt, zul je steeds meer van dat soort 
mensen tegenkomen. Ben je daardoor een beetje bang 
voor de toekomst?

Hé, maak je geen zorgen – je bent niet alleen. God 
heeft beloofd dat Hij altijd bij je zou zijn, bij elke stap 
die je zet – vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. 
Hij heeft beloofd dat Hij je nooit in de steek zou laten. 
Dus laat die vervelende gasten die je omlaag willen 
halen, in hun sop gaar koken en vraag God om hulp 
en kracht.

Lieve God, ik vind het zo fijn om te weten dat U me 
NOOIT in de steek zult laten. U zult me helpen om het 
hoofd te bieden aan alles wat me in mijn leven overkomt. 
Dank U. Amen.

 16
 ja

nu
ar

i  17 januari



Ca
ro

ly
n 

L
ar

se
n

B
ijbels dagboek voor m

eiden

Het raakt nooit op
Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, 

wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk 
zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.

Romeinen 11:33

Hou je van zelfgebakken koekjes? Vind je het leuk 
om te bakken? Ben je ooit begonnen met het maken 
van koekjes? Heb je alles tevoorschijn gehaald en de 
suiker afgewogen, de boter erdoorheen gemixt… en 
kwam je toen tot de ontdekking dat je niet genoeg 
bloem had om het deeg te kunnen maken? Het is 
frustrerend wanneer iets op is en je niet af kunt maken 
waar je aan begonnen bent.

Fijn om te weten dat dit God nooit zal overkomen. 
Je kunt naar Hem toegaan en om zijn hulp vragen, 
en zeker weten dat zijn wijsheid en kennis nooit op
raken. Elke minuut van elk uur van elke dag – zijn 
bron droogt NOOIT op. Dus vraag God om hulp, 
om zijn kennis over de toekomst, zijn wijsheid om 
de juiste keuzes te maken. Ga vaak naar Hem toe en 
 luister goed.

Lieve God, ik weet dat U altijd afmaakt waar U aan begint. 
Dat geldt ook voor uw plan voor mijn leven. Help me te 
luisteren naar alles wat U zegt. Amen.

Zwevende veren
Voordat ik je vormde in de moederschoot, 

had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, 
had ik je al aan mij gewijd.

Jeremia 1:5

Een veer die door de lucht zweeft, dwarrelt omhoog 
en omlaag, naar links en naar rechts. Waar hij uitein
delijk zal landen, is moeilijk te zeggen. Heb je ooit het 
gevoel dat je leven zo’n veer is? Op sommige dagen 
maak je goede keuzes en op andere dagen verpruts je 
het. Je houdt van pianospelen en voetballen. Je bent 
ontzettend goed in wiskunde, maar slecht in Engels. 
Hoe passen al die stukjes ooit in elkaar?

Je zweeft daar niet in je eentje, weet je. God kende 
je al nog voor je voor het eerst een geluidje maakte. 
Hij heeft een plan voor je leven. Het is jouw verant
woordelijkheid om dicht bij Hem te blijven – om elke 
dag met Hem te praten, te luisteren wanneer Hij tot je 
spreekt, zijn Woord te lezen en zijn leiding te zoeken. 
Ik heb een tip voor je. Zet je mobieltje en je iPod even 
uit. Doe de deur dicht en breng tijd door met God.

Lieve Heer, help me om te leren stil te zijn en naar U te 
luisteren. Spreek tot mij door uw Woord. Amen.
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Een fantastische toekomst
Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, 

kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, 
en dan zullen jullie zijn waar ik ben.

Johannes 14:3

Laten we eerlijk zijn… soms is het leven helemaal niet 
leuk. Ouders die aan de drank zijn, ouders die veel 
ruziemaken, ernstige geldproblemen – zelfs zo erg dat 
je geen eten hebt. Misschien heb je geen vrienden, of 
lukt het allemaal niet op school… Wat het ook is: het 
is moeilijk. 

Vind je het lastig om over de toekomst na te den
ken omdat je bang bent dat je situatie misschien niet 
beter wordt? Er is een allerlaatste halte – een plaats in 
de toekomst waar alles alleen nog maar goed zal zijn.

Jezus heeft beloofd dat Hij op een dag terug zal 
komen om zijn kinderen op te halen en ze mee te ne
men naar de hemel. Dat doet Hij omdat Hij zoveel 
om je geeft. Dan mag je geloven dat Hij genoeg van je 
houdt om ook hier elke dag voor je te zorgen.

Lieve God, ik weet dat U van me houdt. Dit maakt de 
toekomst een stuk minder eng. Dank U dat U van me 
houdt. Amen.

Vreugde in de duisternis
U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; 

en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u 
een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel 

van uw geloof bereikt: uw redding.
1 Petrus 1:8-9

Het is laat. Het is donker in je kamer… en ook in je 
ziel. Je voelt je alleen en wanhopig. Het lijkt wel alsof 
niemand weet wat je doormaakt, of dat het ze niet kan 
schelen als ze het wel weten. Plotseling, ergens in de 
verte, zie je een lichtje in de duisternis.

Het komt langzaam dichterbij. Wat is het? Hoop. 
Hoop die opvlamt omdat je van God houdt, ondanks 
het feit dat je Hem nooit gezien hebt, en omdat je 
wéét dat Hij van jou houdt. Hij laat je nooit alleen. 
Jouw gevoelens zijn belangrijk voor Hem.

Lieve God, help me om te onthouden dat ik nooit alleen 
ben – U bent altijd bij me. Dank U daarvoor. Ik voel me 
beter wanneer ik bedenk dat U erbij bent. Amen.
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De betere weg kiezen
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: 

“Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” 
En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid 

voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie 
werkelijk kinderen van je Vader in de hemel.

Matteüs 5:43-45

Dus je houdt van de mensen die van jou houden… je 
bent aardig tegen je vrienden… je doet lieve dingen 
voor de mensen die lieve dingen doen voor jou. Gefe
liciteerd. Maar... iedereen kan dat.

Pas als het leven moeilijk wordt – als iemand leu
gens over je vertelt, je bedriegt, je besteelt of gewoon 
een naar mens is – dan komt het aan op een keuze.

Je kunt besluiten je net zo te gedragen als zij en af 
te zakken naar hun niveau. Of je kunt ervoor kiezen je 
te gedragen als een kind van God en van je vijanden 
houden, voor hen bidden.

Het is een keuze die je elke dag moet maken.

Lieve God, help me anderen te behandelen zoals U dat 
wilt. Help me liefde te tonen, zelfs aan mensen die gemeen 
tegen me zijn. Amen.

Een nieuw hart
Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, 

onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?
Jeremia 17:9

Heb je ooit een nieuwe zak appels opengemaakt en 
ontdekt dat er precies in het midden eentje zat die 
 helemaal verrot was? Heb je gezien dat alle appels 
rond die appel ook begonnen te rotten? Ja, bederf ver
spreidt zich. Dat geldt ook voor wat er in je hart zit. 
Laten we eens een stapje achteruit doen. Klaag jij wel 
eens dat je een rotleven hebt, dat het gewoon allemaal 
niet lekker gaat?

Kijk eens naar je eigen hart. Als daar haat woont, 
zelfzucht, leugens, bedrog of andere rotte dingen, zal 
dat in je leven zichtbaar worden. Misschien zijn som
mige van je problemen je eigen schuld. Dus misschien 
is het een goed idee om te stoppen met klagen over 
anderen of over je situatie, en moet je je hart oprui
men – je zonden erkennen, ze belijden en je ervan 
bekeren. Begin opnieuw.

Lieve God, het valt niet mee om te erkennen dat ik 
verkeerde dingen gedaan heb. Maar ik wil het toch… en 
ik vraag om vergeving. Help me alstublieft om vandaag 
opnieuw te beginnen. Amen.
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K rachttraining
Het moet u tot grote blijdschap stemmen, 

broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. 
Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, 

leidt dat tot standvastigheid.
Jakobus 1:2-3

Niemand vindt het fijn om te lijden of problemen te 
hebben. We zijn bereid om zo ongeveer alles te doen 
om pijn te laten ophouden. Bij fysieke pijn neem je 
medicijnen. Bij emotionele pijn geef je iemand an
ders de schuld, of je zoekt hulp. Je wilt gewoon dat het 
ophoudt. Maar kijk eens naar de natuur… de druk van 
duizenden en nog eens duizenden kilo’s gewicht  vormt 
doodgewone mineralen om tot diamanten. Goud moet 
gelouterd worden in enorm hete vlammen. Jonge 
boompjes die door de storm alle kanten worden opge
blazen, worden daar uiteindelijk sterker van.

God zegt dat dit ook voor ons geldt. Problemen 
kunnen ons sterker maken. Telkens wanneer ons 
geloof in God beproefd wordt en we ontdekken dat 
Hij zijn beloften nakomt, zal ons vertrouwen in Hem 
groeien. Probeer niet om aan problemen te ontko
men, maar ga op zoek naar wat je ervan kunt leren.

Lieve God, deze les is nogal moeilijk. Maar help me om iets 
te leren van moeilijke periodes. Help me om U meer te 
vertrouwen. Geef dat mijn geloof groeit en sterker wordt. 
Amen.

Het hart van Jezus
Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden 
bewogen en zei tegen haar: ‘Weeklaag niet meer.’

Lucas 7:13

Als jij je ooit afvraagt of het God wel kan schelen wat 
jij doormaakt, lees dan de evangeliën. Daar zul je zien 
hoe Jezus omging met mensen die het moeilijk had
den. Deze tekst uit Lucas komt uit een hoofdstuk 
 waarin Jezus een weduwe ontmoette die net haar 
enige zoon verloren had. Hier zie je het hart van Jezus 
– Hij werd door medelijden bewogen. Hij vond het 
erg voor haar en wilde haar situatie veranderen.

De evangeliën staan vol met verhalen waarin  Jezus 
mensen hielp die pijn hadden. Zijn karakter is de af
gelopen tweeduizend jaar niet veranderd. Hij geeft 
nog steeds om mensen, zijn hart gaat nog steeds naar 
je uit wanneer je het moeilijk hebt.

Denk nooit dat het Jezus niet kan schelen. Het kan 
Hem wél schelen. Hij neemt je problemen niet altijd 
weg, maar Hij zal er samen met jou doorheen gaan.

Lieve Vader, dank U dat U om mij geeft als ik het moeilijk 
heb. Dank U dat U altijd bij me bent. Het helpt om te 
weten dat ik nooit alleen ben. Amen.
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Open oren
Hij veracht de zwakke niet, verafschuwt niet 

wie wordt vernederd, hij wendt zijn blik niet van hem af, 
maar hoort zijn hulpgeroep.

Psalm 22:25

Wat vind jij van een vriend of vriendin die altijd 
klaagt? Iemand die het ene na het andere probleem 
heeft? Word je het nooit zat om daarnaar te moeten 
luisteren, ook al zijn het misschien echte problemen? 
Blijf je misschien een beetje bij die persoon uit de 
buurt? Ja, waarschijnlijk wel. Luisteren naar de pro
blemen van andere mensen wordt op een gegeven 
moment vervelend.

Is het niet geweldig om te weten dat dit bij God 
anders is? Hij wordt het nooit zat om naar jouw pro
blemen of je hulpgeroep te luisteren. Hij geeft om je. 
Je kunt telkens opnieuw naar God toegaan. Hij zal 
 luisteren en Hij zal je door je problemen heen helpen.

Lieve God, ik weet dat ik veel klaag. Ik weet dat ik U altijd 
vraag om me met van alles te helpen. Dank U dat U het 
nooit zat wordt, dat U nooit ophoudt met luisteren… of 
met helpen. Amen.

Schone harten
Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen 

van alles wat onrein is, van al jullie afgoden.
Ezechiël 36:25

Wanneer je God beter leert kennen door zijn Woord 
te lezen, zul je ontdekken dat je leven soms een zootje 
is door de keuzes die je maakt. Het hart dat God niet 
kent en dient, is slecht. Het maakt egoïstische en soms 
beroerde keuzes. De hoop die God biedt, is dat je niet 
zo hoeft te blijven.

Als je Jezus vraagt om in je hart te komen, zal Hij 
het schoonmaken. Hij belooft dat Hij de drang om het 
verkeerde te doen bij je weg zal nemen. Hij zal je zelfs 
helpen om de afgoden in je leven te verwijderen – de 
dingen die ervoor zorgen dat je je hart niet op God 
richt. Jouw aandeel hierin is dat je dicht bij Hem blijft 
 door zijn Woord te lezen, met Hem te praten en naar 
Hem te luisteren.

Lieve God, er is altijd wel iets wat probeert om me bij U 
vandaan te trekken. Ik heb uw hulp nodig om dicht bij U 
te blijven. Ik kan het niet alleen. Amen.
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Maak een einde aan de gekte!
Laad niet omwille van een ander schuld op je 
door je te wreken of wrok te blijven koesteren. 

Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de heer.
Leviticus 19:17-18

Dus je vriendinnen gedragen zich afschuwelijk. 
 Plotseling willen ze niets meer met je te maken heb
ben. Ze liegen tegen je over afspraken om samen din
gen te doen. Ze roddelen over je – regelrechte leu
gens! Hoe moet je reageren?

Je zou precies hetzelfde kunnen doen als zij. 
Je kunt de cirkel in stand houden door een nieuw 
 groepje vriendinnen te verzamelen en leugens over je 
oude vriendinnen te vertellen en hen de grond in te 
trappen… OF… je kunt doen wat God voorstelt.

Doorbreek de cirkel en doe je best om de situatie 
te verbeteren. Hou gewoon van je oude vriendinnen. 
God zegt dat dit zal werken. En Hij kan het weten – 
Hij heeft hét boek over liefde geschreven!

Lieve God, ik heb uw hulp hier hard bij nodig. Help me 
om van mijn vijanden te houden. Ik kan het niet zonder 
uw hulp. Amen.

Nooit verslagen
We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet 
in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, 
maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, 

maar worden niet in de steek gelaten. 
We worden geveld, maar gaan niet te gronde.

2 Korintiërs 4:8-9

God heeft nooit beloofd dat Hij al je problemen weg 
zou nemen. Dat je christen wordt, betekent niet dat je 
onderuit kunt zakken met een cola light en van God 
kunt verwachten dat Hij alles fantastisch maakt. Waar 
je wel op kunt rekenen, is dat God weet dat je soms 
problemen hebt. Hij weet dat klasgenoten je het leven 
zuur maken. Hij weet dat er thuis of op school proble
men zijn. Hij weet het.

En Hij weet het niet alleen, het raakt Hem ook. Je 
kunt erop vertrouwen dat Hij bij je blijft, dwars door 
alle ellende van het leven heen. Hij zal je kracht zijn. 
Hij zal je laten zien wat je moet doen en hoe je op 
anderen kunt reageren. Je zult niet in de steek gelaten 
worden, je zult niet te gronde gaan – waar je in dit 
leven ook mee te maken krijgt.

Lieve Vader, om eerlijk te zijn zou ik liever willen dat U al 
mijn problemen wegneemt. Maar als dat niet gebeurt, ben 
ik blij dat U er bent om me erdoorheen te helpen. Dank 
U. Amen.
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Volhouden
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij 

uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
Matteüs 5:11

Je gaat naar de kerk, je dankt God voor je eten. Je kiest 
ervoor om niet te drinken, geen drugs te gebruiken en 
niet verstrikt te raken in seks of porno. Je kiest ervoor 
Gods naam niet als vloek of leeg woord te gebruiken. 
Je kiest ervoor het reputatie van anderen niet te ver
nielen. Al deze keuzes maak je omdat je een christen 
bent – een kind van God dat Hem wil gehoorzamen 
en wil leven op de manier die Hij voorschrijft.

Wees gewaarschuwd. Soms zullen deze keuzes 
andere mensen boos maken, omdat je niet dezelfde 
keuzes maakt als zij. Misschien zullen ze proberen je 
het leven zuur te maken, enkel en alleen omdat je een 
christen bent. Maak je geen zorgen – God weet wat er 
aan de hand is. Hij belooft dat Hij je zal zegenen om
dat je de juiste keuzes hebt gemaakt. Hou vol.

Lieve God, ik wil de juiste keuzes maken. Ik wil dat mensen 
weten dat ik uw kind ben. Help me om sterk te zijn 
wanneer het moeilijk wordt. Amen.

Neem verantwoordelijkheid
Dwaasheid brengt een mens op de verkeerde weg, 

dan keert hij zich verbitterd tegen de heer.
Spreuken 19:3

Geef je iemand anders de schuld van jouw proble
men? En hoe reageer je als het leven moeilijker wordt 
– doe je dan nog meer je best om de schuld op ie
mand anders af te schuiven? Je problemen zijn nooit 
jouw schuld, toch? Ze hebben niets te maken met de 
keuzes die jij gemaakt hebt. 

Kom op, zeg. Soms is het leven een zootje omdat 
je domme keuzes gemaakt hebt – over hoe je mensen 
behandelt, dingen waar je je tijd en energie aan 
besteedt, waar je interesse naar uitgaat. En jij betaalt 
de prijs voor die keuzes.

Probeer niet om God de schuld te geven als je 
leven een puinhoop is. Neem verantwoordelijkheid 
voor je eigen keuzes. Neem jezelf onder handen in 
plaats van dat je boos wordt op God. Als je je zonden 
beleden hebt en je ervan bekeert, zal Hij er zijn om je 
te helpen de brokstukken op te ruimen en opnieuw te 
beginnen.

Lieve God, oké, ik geef het toe. Ik heb een paar ontzettend 
domme keuzes gemaakt en die keuzes zijn de reden voor 
sommige problemen in mijn leven. Het spijt me. Laat me 
zien hoe ik de rommel op moet ruimen. Help me om 
betere keuzes te maken. Amen.
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