
Johan Sm
ith

Jes!

 J
e
 b

e
n
t
 e

e
n
p
a
r
e
l
 in

 G
o
d
s
 h

a
n
d

www.jesvoorjou.nl

ISBN 978 90239 2467 8  | NUR 248

9 7 8 9 0 2 3 9 2 4 6 7 8

Johan Smith

Jes!

     Je 
    bent een 

 parel 
in Gods hand

100 dagstukjes   voor jonge tieners

Jes!

‘Hoor ik erbij?’ Als je 10 jaar of ouder bent, stel je 
die vraag vaak aan jezelf. Daarom kun je elke dag 
wel wat bevestiging en bemoediging gebruiken. 
En van wie kun je die beter krijgen dan van God 
zelf? Hij heeft jou gemaakt en daarom ben je voor 
Hem een parel in Zijn hand.

Je bent een parel in Gods hand is een bijzonder 
dagboek met honderd dagstukjes – speciaal voor 
10-plussers. Elk dagstukje sluit af met een kort 
gebed, een tekst om te onthouden en een vraag 
of een opdracht. Zo vergeet je niet wat je hebt 
gelezen.

De schrijver Johan Smith is jeugdwerker in Zuid-
Afrika. Samen met zijn vrouw, Helena Smith, 
schreef hij ook Jij bent Gods oogappel, 101 dag-
stukjes voor jonge tieners. 
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In Gods Woord vind je levensgeheimen

God verrast je met zoveel schitterende

gedachten

Maak spelenderwijs de legpuzzel 

van jouw leven

God is er altijd om met je te praten – 

stel je voor Hem open

Leidraad door
je boek
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Opgedragen aan:

Louise, Dirkie en Marli.
Jullie zijn voor God en voor papa en mama

heel kostbaar.

opmk-ParelinGodsHand  18-02-2010  21:37  Pagina 6



Inhoud

A. Voor God ben je heel speciaal 11
1. God geeft je beloften 12
2. Jij bent superspeciaal 14
3. God vindt kinderen belangrijk! 16
4. De Here kent je naam 18
5. God wil dat je altijd blij bent 20
6. God weet wat er gaat gebeuren 22
7. Voor God ben je véél waard 24
8. Loof God omdat hij de Schepper is 26
9. Gods liefde is onvoorwaardelijk 28
10. Je toekomst is in Gods hand 30
11. Jezus maakt je vrij 32
12. God wil dat je ook uitrust 34
13. God drukt je aan zijn hart 36
14. God maakte jou met een uniek doel 38
15. Je bent een winnaar 40

B. God wil je zegenen met bijzondere relaties 43
1. Eer je ouders 44
2. Vergeef anderen 46
3. Kies goede vrienden 48
4. God wil je goede vrienden geven 50
5. God vindt je familie belangrijk 52
6. Jij kunt anderen helpen 54
7. Wees een goede vriend(in) 56
8. Ouders maken ook fouten 58
9. Een speciale vriend(in) 60
10. God geeft seks 62

opmk-ParelinGodsHand  18-02-2010  21:37  Pagina 7



C. God is altijd bij je 64
1. God zorgt voor je 66
2. God is altijd bij je 68
3. Je hoeft niet bang te zijn 70
4. Je bent van de Koning 72
5. God houdt je hand vast 74
6. God luistert altijd naar je 76
7. Immanuël: God is met je 78

D. God wil dat je geestelijk groeit 81
1. Je kunt met de Here praten 82
2. God geeft je zijn schepping 84
3. God geeft je zijn Woord 86
4. Je wilt graag vertellen 88
5. Geestelijk voedsel 90
6. De Bijbel is jouw licht 92
7. Jezus wil je graag gebruiken 94
8. Maak tijd vrij voor God 96
9. Anderen vindt God ook waardevol 98
10. Help je mee met de oogst? 100

E. God vraagt gehoorzaamheid 103
1. Je kunt zelf kiezen 104
2. Gebruik geen vuile taal 106
3. Leven zoals Jezus 108
4. God wacht op je bij de finish 110
5. Spreek altijd de waarheid 112
6. Wees geen kameleon 114
7. Leef naar wat je gelooft 116
8. Denk na voor je iets zegt 118
9. Een huis waar de Here in woont 120
10. Bouw je leven op God 122

F. God is bij je als je lijdt 125
1. Geef God je moeilijkheden 126

opmk-ParelinGodsHand  18-02-2010  21:37  Pagina 8



2. Lijden kan je sterk maken 128
3. Blij zijn ondanks lijden 130
4. God draagt je in je lijden 132
5. Lijden is niet Gods straf 134
6. Lijden door eigen schuld? 136
7. God ziet je tranen 138
8. Niet altijd makkelijk 140

G. Het kruis was er voor jou 143
1. Jezus stief voor jou 144
2. God heeft je zo lief dat … 146
3. Het kruis brengt vergeving 148
4. God wil dat je in Jezus gelooft 150
5. God geeft je eeuwig leven 152
6. Zeker weten naar de hemel 154
7. Jezus maakt je splinternieuw 156
8. God heeft jou eerst liefgehad 158
9. Vergeving door Jezus’ bloed 160
10. Vergeving is niet te koop 162

H. Je bent net zo’n parel als … 165
1. Jozef 166
2. Jeremia 168
3. Noach 170
4. Daniël 172
5. David 174
6. Gideon 176
7. Asa 178
8. Samuël 180
9. Timoteüs 182
10. Elia 184

I. Een belofte dat … 187
1. Gods verlossing voor eeuwig is 188
2. God altijd bij je is 190
3. God je gebeden hoort 192

opmk-ParelinGodsHand  18-02-2010  21:37  Pagina 9



4. God zich niet voor jou schaamt 194
5. niets je kan scheiden van Gods liefde 196
6. God je hoop geeft 198
7. Gods Woord eeuwig blijft 200
8. je woorden verschil kunnen maken 202
9. de Here je zegent als je de waarheid spreekt 204
10. het je goed zal gaan als je je ouders eert 206
11. God jouw barmhartigheid zegent 208
12. God jou geschikt maakt 210
13. je vrede ontvangt als je goed doet 212
14. God je helpt als je in verleiding bent 214
15. de Here je toekomst bepaalt 216
16. goede vrienden een zegen voor je zijn 218
17. God je beschermt 220
18. God je zegent als je Hem gehoorzaamt 222
19. God je troost als je verdrietig bent 224
20. de Here je nooit alleen laat 226

BIJLAGE 229
Antwoorden

opmk-ParelinGodsHand  18-02-2010  21:37  Pagina 10



A
Voor God 
ben je heel
speciaal
I s het niet supergaaf om te weten dat je een speciale plek
hebt in iemands hart? Denk maar aan de keren dat je vader en
moeder je verwennen of dat een vriend of vriendin je een kaart-
je geeft waarop staat hoe speciaal je bent. Dat kan je hart zo-
maar sneller laten kloppen, toch?

In de volgende vijftien dagstukjes ga je ontdekken hoe
megaspeciaal jij voor God bent. Ja, jij, klein mensje, bent voor
die grote, almachtige God heel bijzonder. Je hoeft niet te pro-
beren dat te begrijpen. Je hoeft ook niet te vragen waarom het
zo is. Je mag weten dat het de waarheid is. Geloof het, geniet
ervan en leef!

Geniet van elk dagstukje, leer belangrijke dingen en probeer bij
elk dagstukje het bijbelvers net zo vaak te lezen totdat je het uit
je hoofd kent. Dat is niet eens zo moeilijk en het zal je leven
voor altijd veranderen.

11
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M ensen beloven vaak zomaar snel
iets aan je, maar soms komt er niets van
terecht. Vrienden beloven dingen die ze

niet kunnen nakomen. Het is nog erger als je
vader en moeder beloven dat ze een paar uur met je
gaan spelen of dat ze met je uit eten gaan, en er
komt iets tussen. Je bent dan erg teleurgesteld, want
je had je er zo op verheugd om samen iets te gaan
doen. Het is moeilijk om mensen te blijven vertrou-
wen die dingen beloven, maar hun beloften niet
nakomen. Je hebt zelf misschien ook wel eens iets
beloofd wat je niet nagekomen bent.

Nu is het heel goede nieuws dat God zijn beloften
niet verbreekt. Als God iets belooft, doet Hij het of
laat Hij het gebeuren. Er zijn in de Bijbel duizenden
beloften die God aan zijn kinderen geeft. Vooral als je
het moeilijk hebt en het niet meer ziet zitten, mag je
vasthouden aan Gods beloften – Hij maakt ze waar.

De Here zegt in 2 Timoteüs 2:13 tegen je dat Hij ons
trouw blijft en zich altijd aan zijn beloften
zal houden. Ja, zelfs als jij
ontrouw en ongehoorzaam
bent, blijven de beloften van de
Here waar. God is écht
getrouw!

12

1. God geeft je 
beloften
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Hebreeën 13:5 – Nooit zal ik u afvallen, nooit zal
ik u verlaten.

God is getrouw en Hij maakt al zijn 

beloften waar.

Aan welke vrouw werd de belofte gegeven dat
Jezus uit haar geboren zou worden? 

(Hint: Lucas 1:30-31)
De antwoorden op de vragen kun je achter in

het boek vinden.        

Here, herinner mij eraan dat U altijd trouw bent
en uw beloften nakomt. U bent niet zoals
mensen, die mij in de steek kunnen laten.
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R egelmatig is er wel ergens een of
andere schoonheidswedstrijd. Je kunt
het zien op tv of je leest erover in de

krant. De ene keer gaat het om Miss World,
een andere keer om Miss Holland of Miss Friesland.
Soms lees je zelfs over scholen die hun eigen
schoonheidswedstrijden houden, zoals voor Miss
Valentijn of Mister Voetbal. Op clubs kunnen heel
wat kinderen ook een prijs krijgen voor allerlei
prestaties. De helden en heldinnen zijn de mooi-
sten, de slimsten en sportiefsten. En misschien sta
jij er verdrietig bij en denk je: ik ben niet goed
genoeg. Ik ben lelijk, dom en zo stijf als een hark.

God zegt in Psalm 139:13 dat Hij ieder mens heel
speciaal geweven en gevormd heeft. God heeft jou
absoluut niet vergeten of overgeslagen. Nee, Hij
heeft je mooi en goed gemaakt. Daarom mag je
Hem loven. God kijkt niet naar de uiterlijke dingen.
Voor Hem is het niet belangrijk of je heel knap of
sportief bent. Hij kijkt naar je hart. Je mag dus
weten: God heeft jou superspeciaal gemaakt
en Hij maakte jou voor Hem.

14

2. Jij bent
superspeciaal
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Psalm 8:6 – U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie.

God heeft jou goed gemaakt, daarom ben jij

heel speciaal.

Welke man dacht eerst ook dat hij niet goed
genoeg was en ontdekte later hoe speciaal hij

eigenlijk was? (Hint: Rechters 6:15)

Dank U, Here, dat U mij superspeciaal gemaakt
en gevormd hebt. Dank U dat U mij liefhebt

zoals ik ben.
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‘M ama, kinderen tellen helemaal
niet mee’, klaagt Tim tegen zijn moeder.
‘Op deze trouwkaart staat alleen een

uitnodiging voor grote mensen; de kinderen
mogen niet komen. En weet u nog dat we vorig jaar
niet eens mee mochten naar het feestje van papa’s
werk?!’ Moeder zegt: ‘Jongen, ik snap dat het voor
jou moet voelen alsof kinderen niet belangrijk zijn,
maar bij sommige feesten worden nu eenmaal alleen
volwassenen uitgenodigd. En al ben je misschien voor
sommige mensen niet belangrijk, er is Iemand voor
wie kinderen heel belangrijk zijn – en dat is God.’

In Matteüs 18:10 staat: ‘Waak ervoor ook maar een
van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie:
hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk
het gelaat van mijn hemelse Vader.’ Toen op een dag
de ouders hun kinderen naar Jezus brachten, werden
ze door de discipelen weggejaagd. Zij dachten dat
Jezus belangrijker werk te doen had dan aandacht
geven aan kinderen. Ze vonden dat die lastige mensen
Jezus’ tijd niet in beslag moesten nemen door
kinderen bij Hem te brengen. Maar
Jezus bestrafte zijn discipelen en had
aandacht voor de kinderen.
Onthoud dat je voor Jezus heel
belangrijk en veel waard bent, ook al
ben je nog jong.16

3. God vindt
Kinderen
belangrijk!
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Matteüs 19:14 – Laat de kinderen ongemoeid,
belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk

van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.

Kinderen – ook jij – zijn voor God heel

belangrijk en speciaal.

Toen Jezus twaalf jaar was, was Hij een keer drie
dagen lang weg. Zijn ouders zochten Hem. Waar

hebben ze Hem uiteindelijk gevonden? 
(Hint: Lucas 2:46)

Here, ik ben blij dat kinderen, en daarom ook ik,
voor U heel waardevol en speciaal zijn.
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‘M ama, waarom hebben jullie me
zo’n rare naam gegeven?’ wil Suze-
Marie weten. ‘De meeste mensen kun-

nen mijn naam niet onthouden en ze schrij-
ven hem bijna allemaal verkeerd.’

‘Nou, je bent naar oma Suzanna en oma Marie ver-
noemd’, antwoordt haar moeder. ‘Maar luister eens,
ook al vergeten anderen soms jouw naam, er is
Iemand die nooit je naam zal vergeten en dat is de
Here. Of je nu Ingmar Ingverstadt uit Zweden bent of
Kgalaletso Rakau uit Zuid-Afrika, God kent je naam.’

Omdat de Here je zo uniek gemaakt heeft en omdat
je voor Hem zo speciaal bent, kent Hij je naam. In
Psalm 139:1-2 lezen we: ‘Heer, u kent mij, u door-
grondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van
verre mijn gedachten.’ De Here kende je al voordat
je geboren werd.

Voel jij je niet megaspeciaal nu je weet dat God je
naam kent en dat Hij zelfs weet hoeveel haren
je op je hoofd hebt?

18

4. De Here kent
je naam
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Jesaja 43:1 – Wees niet bang, want ik zal je
vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent

van mij!

Je bent heel veel waard voor God, daarom

weet Hij alles van je af. Hij kent ook je naam.

Weet je wat jouw naam betekent? In de Bijbel
staan veel namen voor God en Jezus. Een van de
namen van Jezus is Immanuël. Weet je wat dit

betekent? (Hint: Matteüs 1:23)

Here, dankuwel dat ik voor U belangrijk ben en
dat U mijn naam kent.
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