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Woord vooraf
Alsjeblieft! Dit is jouw bijbels dagboek. Het neemt je 
mee naar Gods Woord aan de hand van thema’s die in 
jouw leven ongetwijfeld spelen. De eerste vrouw die je 
tegenkomt in je Bijbeltje is natuurlijk Eva. Wat weet jij 
over haar naam? Wanneer kreeg ze die en wat betekent 
het?
Toen God na de zondeval Adam om een reactie vroeg, 
wees hij naar God en naar zijn vrouw: ‘De vrouw die Gij 
bij mij gegeven hebt ...’ Helemaal mis. Het juweel van 
Gods schepping was gevallen in de diepte van de zonde. 
Had Gods tegenstander nu gewonnen? Nee, God gaf de 
belofte van redding door het vrouwenzaad! En dan geeft 
Adam zijn vrouw een prachtige naam, een uitroep van 
geloof: Eva! Leven! Zij is de moeder van alle levenden! 
Eva, uit haar zal eeuwen later ook de Zoon van God, 
de Zaligmaker, Jezus Christus, geboren worden. Hij gaf 
Zijn leven, om Zelf het Leven te zijn voor zondaren. 
Precies zoals God het beloofd had.
Je Bijbel is Gods brief aan jou, waarin Hij dit 
bekendmaakt. Geschreven opdat jij hét leven vindt: 
Christus, Zaad van de vrouw! Eva! Een prachtige naam.

Van harte Gods zegen bij je dagelijkse stille tijd.

 Aline van de Maat
 Elisabeth van Woudenbergh-Steenstra
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Het Woord
is vlees geworden

 Johannes 1:1-5

Aan het begin van een nieuw jaar kijk je vooruit. 
Misschien heb je veel plannen voor het nieuwe jaar. 
Of zie je juist op tegen dit nieuwe jaar omdat je zorgen 
hebt of problemen. Je weet niet wat de toekomst brengt, 
maar één ding staat vast. Het Woord gaat dit jaar met 
je mee. Al in het eerste begin was het Woord er. Het 
Woord was bij God en het Woord was God. Als Johannes 
het over het Woord heeft, dan bedoelt hij daar de Zoon 
van God mee, Die Mens werd. Hij is dé Inhoud van de 
Bijbel!
Deze God gaat met jou mee dit nieuwe jaar in. Elke keer 
als jij je Bijbel opent en een stukje leest, spreekt God tot 
jou. Hij heeft een Boodschap voor jou, een Boodschap 
van Leven. In Hetzelve was het Leven, en het Leven was 
het Licht der mensen. Ook voor jou is in het Woord van 
God eeuwig leven te vinden, door het geloof in Jezus 
Christus.

 Opdracht
Schrijf in eigen woorden op wat Gods Woord voor jou 
betekent. Stop dit briefje in je Bijbel als herinnering.
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De uitleg
van het Woord

 Lukas 24:25-35

Stel je voor: je fietst samen met een vriendin van 
school naar huis en onderweg praat je druk over wat er 
vandaag allemaal gebeurd is. Je bent er vol van.
Zo lopen de Emmaüsgangers samen ook over straat, ze 
praten over alle gebeurtenissen van de afgelopen week 
en ze begrijpen het niet. 
En dan is daar opeens Jezus, Die met hen meeloopt en 
deelneemt aan het gesprek. Praat Jezus zomaar mee? 
Nee, Hij legt de Schrift uit. Want alles wat er gebeurd 
is, was voorzegd. In de Bijbel staan zoveel lessen voor 
jou, want hierin staat wie de Heere Jezus is. Hij is de 
Zaligmaker. In de Bijbel staat ook hoe jij de Heere Jezus 
kunt leren kennen. Hij kwam voor verloren zondaren, 
voor mensen die Zijn Woord niet begrijpen. Aan hen wil 
Hij Zijn Woord uitleggen.

 Vraag
Hoe luister jij als de Heere Jezus jou onderwijs geeft?



De kracht
van het Woord

 Handelingen 8:26-40
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Vandaag vraagt een bijzondere geschiedenis jouw 
aandacht. Een kamerling uit Ethiopië is naar Israël 
gereisd. Hij was gekomen om te aanbidden in 
Jeruzalem. Als hij weer terugreist naar zijn thuisland, 
leest hij een boekrol. Een boekrol was een gedeelte van 
de Bijbel. Omdat hij niet begrijpt wat hij leest, stuurt 
God Filippus naar hem toe om hem uit te leggen wat hij 
leest. En die woorden doen kracht. Dat betekent dat ze 
de kamerling in het hart raken. In vers 37 lezen we: Ik 
geloof dat Jezus Christus de Zone Gods is.
Heeft het Woord van God jou ook geraakt? Geloof jij 
dat de woorden die in de Bijbel staan echt waar zijn en 
dat God Zelf ze spreekt? Hij wil ook jou dat ware geloof 
in Hem geven. En door de Bijbel te lezen, zie je wie Hij 
is, in Wie je moet geloven. Als je de Bijbel niet begrijpt, 
vraag dan net als de kamerling om uitleg, bijvoorbeeld 
aan je ouders of docenten. Maar vraag vooral of de 
Heilige Geest het Woord wil uitleggen.

 Vraag
Wie vraag jij om uitleg als je niet begrijpt wat je in de 
Bijbel leest?
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Gebed om verlossing
 Psalm 43

Iedereen is tegen mij, zelfs familie en vrienden kan ik 
niet meer vertrouwen. Hopelijk herken jij dit niet in 
je eigen leven. Maar als dit wel het geval is, lees dan 
verder wat David doet. Ze hebben het op zijn leven 
voorzien. Saul, zijn schoonvader, en Absalom, zijn zoon. 
Hoe kunnen familieleden, bekenden, vrienden, vijanden 
worden? In Davids leven wordt dit wel duidelijk, het 
draait om één woord: jaloezie!
David had immers zijn tienduizenden verslagen boven 
de duizenden van Saul. En wat is jaloezie gevaarlijk. Je 
ziet dit in het leven van David gebeuren. Ze haten hem 
en willen David het liefst doden.
En wat doet David? Haten? Doden? Nee, hij vlucht tot 
God met al zijn angsten, onzekerheden en verdriet! 
David weet dat hij bij Hem moet zijn. Ja, dan weet David 
het weer. Door het geloof komt hij tot die slotconclusie 
en dankzegging: ‘Hoop op God, want ik zal Hem nog 
loven!’

 Vraag
Hoe kun jij hopen op God?
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Onverhoord gebed
 Deuteronomium 3:23-29

Ik bid al zo lang, hoort de Heere God mij wel? Kan het 
ook zijn dat Hij gebeden niet verhoort? 
In dit Bijbelgedeelte gaat het over een situatie waarin de 
Heere een gebed niet verhoort. Mozes wil nog één ding 
van de Heere: het Beloofde Land binnengaan. Wie weet 
wil de Heere zijn gebed nu wel verhoren, ondanks zijn 
ongehoorzaamheid bij de rots. 
Maar de Heere houdt Zich aan Zijn woord dat Mozes 
Kanaän niet zal ingaan. ‘Het zij u genoeg; spreek niet 
meer tot Mij van deze zaak.’ Zo duidelijk spreekt de 
Heere tot Mozes.

 Vraag
Gebeden die niet worden verhoord, zoals bij Mozes; 
dat kan ook jou overkomen. Heb jij een voorbeeld? Wat 
moet je dan doen?
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Verhoord gebed
 1 Samuël 1:10-17 en 26-28

Wat heeft zij veel verdriet, radeloos is Hanna. Zoals 
je al eerder hebt gelezen, zorgt jaloezie voor pijnlijke 
momenten. Ze wordt geplaagd door Peninna. Gepest 
zouden we het tegenwoordig noemen. En wat is het 
vreselijk om gepest te worden; buitengesloten te 
worden of er is iemand die jou vernedert.
Hanna stort heel haar hart voor de Heere uit. Hij Die 
alles weet van Hanna, maar ook van jou! Ze smeekt de 
Heere om een zoon en belooft dat ze hem zal geven in 
dienst van Hem. Eli denkt eerst dat zij dronken is. Maar 
als hij hoort van haar gebed, wenst Eli haar vrede en de 
verhoring door de God van Israël toe.
In de laatste verzen van dit hoofdstuk lezen wij hoe de 
Heere haar gebed verhoord heeft. Zo wil de Heere ook 
jouw gebed verhoren om Jezus’ wil.

 Opdracht
Noem een voorbeeld dat de Heere je gebed verhoorde. 
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Gelovig gebed
 Markus 5:24-34

Ze is aan het einde van haar krachten, chronische 
bloedarmoede ten gevolge van een voortdurende 
menstruatie. Alle dokters in haar omgeving heeft zij om 
hulp gevraagd, niemand kan haar helpen.
Ze heeft gehoord dat er Iemand is Die zieken gezond 
kan maken. Ze gelooft dat als ze de zoom van Zijn kleed 
aanraakt, gezond zal worden. En haar geloof in Zijn 
almachtige kracht, wordt haar genezing en redding. Ze 
stopt met bloeden en voelt de energie terugkomen.
Ze kan niet zomaar onopgemerkt weglopen, want Jezus 
zoekt en ziet haar. Hij ziet ook jou, als jij tot Hem bidt.
Misschien herken jij haar probleem. Wat je ook probeert, 
de pijn, vermoeidheid, benauwdheid gaat niet weg. Ook 
je zondekwaal houdt niet op. Volg het voorbeeld van 
deze vrouw, vertel Hem alles! Leg je zondenood aan Zijn 
voeten. Hij zal op Zijn tijd antwoorden, zoals bij deze 
vrouw. ‘Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in 
vrede en zijt genezen van deze uw kwaal.’

 Vraag
Zou Jezus nog steeds zieken genezen of was dat alleen 
toen?




