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De Bijbel gaat over mensen van vlees en bloed, die 
soms bewonderenswaardige dingen deden, maar zeker 
niet perfect waren. In dit dagboek staat elke maand één 
persoon uit de Bijbel centraal, zoals Ester, Job, Jezus 
en Paulus. Daarbij worden ook de lessen besproken 
die deze bijbelfi guren moesten leren door dingen die 
ze ongewild meemaakten, of door de fouten die ze 
begingen. Door de praktische lessen en persoonlijke 
verhalen komen de bijbelfi guren dichtbij en leer je hoe 
jij Jezus kunt volgen. 
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8

  
DAG 1 w Johannes 14:12-14

Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die in Mij gelooft, zal dezelfde din-
gen doen als Ik. Hij zal zelfs nog geweldiger dingen doen. Want Ik ga 
naar de Vader en alles wat jullie (aan de Vader) vragen omdat jullie 
bij Mij horen, zal Ik doen. Want daardoor zal te zien zijn hoe machtig 
de Vader in Mij is. Als jullie om iets vragen omdat jullie bij Mij horen, 
zal Ik het doen.

DAG 2 w Matteüs 4:18-22 (NBV21)

Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus ge-
noemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, 
het waren vissers. Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers 
van mensen maken.’ Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. 
Even verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, 
en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het 
herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun 
vader Zebedeüs achter en volgden Hem.

Jezus nodigt je uit om Hem te volgen. Hij zegt het! Het lijkt alsof Hij je 
daarin geen ruimte laat voor een eigen keuze, alsof het een bevel is. 
Dat is het niet, maar ik vermoed dat als je Zijn uitnodiging hoort je niet 
anders kan dan meteen luisteren. Iets in Zijn houding; een bepaalde 
klank in Zijn stem; Zijn ogen die je aankijken en de hand die Hij naar je 
uitsteekt. Het maakt dat je heel veel vergeet en één ding zeker weet: 
ik wil Jezus volgen.
Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem.
Meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden 
Hem.
Vissersnetten, hun boot en hun vader. Heel normale, dagelijkse din-
gen waar niets mis mee is. Ze moesten het achter zich laten, om Jezus 
helemaal te kunnen volgen. Dat betekent niet dat ze hun werk en hun 
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ik wil jezus volgen!  ik wil jezus volgen!  
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8  IK WIL JEZUS VOLGEN  |  9

familie geen aandacht meer mogen geven, maar dat ze de keuze moe-
ten maken of Jezus het belangrijkste mag zijn in hun leven.
Kom, volg Mij!

u  Wat moet jij achterlaten om jezelf helemaal op Hem te kunnen 
focussen?

DAG 3 w Matteüs 4:25 (NBV21)

En grote groepen mensen volgden Hem, uit Galilea en Dekapolis, uit 
Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan.

Sluit je aan bij de grote groep volgelingen, je hoort erbij. Het maakt niet 
uit waar je vandaan komt en wat je achtergrond is. Jij mag Hem volgen. 
Je mag en kan Jezus op de voet volgen, heel dicht bij Hem leven en Zijn 
liefdevolle hart voor jou voelen kloppen.
Duik in het diepe, het maakt niet uit wat anderen vinden! Jezus heet 
jou met Zijn armen wijd welkom. Je bent zo ontzettend welkom in de 
grootste familie van de wereld.
Er staat een grote groep mensen aan de kant van jouw levensweg om 
je aan te moedigen (Hebreeën 12:1). Ze staan klaar om hun eerlijke 
ervaringen met Jezus aan jou te vertellen. Ze beloven om je elke stap 
van de weg toe te juichen en aan te moedigen.
Wanneer jij Jezus volgt of gaat volgen doe je dit niet alleen! Zoveel 
mensen zijn je al voorgegaan en op dit moment maken mensen op 
allerlei plekken op de wereld de keuze om Hem te gaan volgen. 
Kom in Gods gezin! Geef je leven aan Hem over en maak de beste 
keuze die je kan maken in je leven door Hem vanaf vandaag te volgen.
Hij nodigt je uit: ‘Kom, volg Mij!’

u  Wat antwoord jij?

DAG 4 w Marcus 8:34-38 (NBV21)

Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie achter Mij 
aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en 
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Mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar 
wie zijn leven verliest omwille van Mij en het evangelie, zal het behouden. 
Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat 
van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Als iemand zich 
tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor 
Mij en mijn woorden, zal de Mensenzoon zich ook voor hem schamen, 
wanneer Hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed 
met de stralende luister van zijn Vader.’

u  Welke drie dingen vraagt Jezus aan jou om te doen? Wat betekenen 
die dingen in jouw eigen woorden? Begrijp je wat Hij van je vraagt?

DAG 5 w Matteüs 4:23-24

Jezus trok in heel Galilea rond. Hij gaf les in de synagogen. Hij vertelde 
er het goede nieuws van het Koninkrijk. Ook genas Hij de mensen van al 
hun ziekten en kwalen. Tot in Syrië hoorden de mensen over Hem. En de 
mensen brachten iedereen naar Hem toe die erg ziek was of pijn had. Ook 
mensen in wie duivelse geesten zaten, mensen met epileptische aanvallen 
en verlamde mensen. En Hij maakte hen gezond.

Jezus gaf les over het evangelie; Hij vertelde over het goede nieuws 
van het koninkrijk; Hij genas mensen van hun ziekten en hij dreef de-
monen uit.
Wij als Zijn discipelen mogen en kunnen hetzelfde doen als onze 
Meester. De Bijbel belooft dat we zelfs nog grotere dingen zullen doen 
(Johannes 14:10-14). Want Jezus is naar de hemel gegaan, maar Zijn 
volk verspreidt zich als een olievlek over de aarde. En al Zijn volgelin-
gen mogen, kunnen en zúllen in Zijn naam grote dingen doen!
We zijn geroepen voor het allergrootste leven, een leven in het licht. 
Ver van alle leugens, dicht aan het Vaderhart. En wanneer we dicht aan 
Zijn hart leven, dan willen we vanuit liefde de ander ook naar Jezus 
brengen. Dan willen we vanuit ons genezen hart de ander ook genezen. 
Dan zullen we uit de machtige naam van Jezus kunnen onderscheiden 
waar de Geest van God waait of de geest van de duisternis. En die geest 
van de duisternis heeft te wijken voor ons. Hij verdwijnt waar wij, de 
kinderen van het Licht, komen.
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DAG 6

In het volgen van Jezus zijn er vier belangrijke pijlers die jou verder 
helpen om te blijven geloven. Ze helpen jou groeien als gelovige en 
geven jou waarheid om standvastig te blijven. 

Lezen in de bijbel; 
in gebed gaan;
de kerk als familie om je heen; 
zingen en aanbidden.

Onthoud dat God altijd dat aan jou geeft, waarmee jij het leven aankan. 
Hij geeft je de juiste mensen, Hij heeft je al Zijn Woord gegeven en 
Hij zal naar je luisteren wanneer je met Hem praat. Hij ziet ernaar uit 
om jou te zien groeien tot de man, tot de vrouw naar Zijn beeld. Hij 
schiep je volmaakt, in je moeders buik. Maar we mogen groeien aan 
Zijn hand, om een gewortelde gelovige te worden. In het begin dronk 
je moedermelk, nu eet je normaal eten. Toch? Zo is het ook met het 
geloof! Ontdek wie jij bent, wie jij mag zijn. Ontdek wat Hij bedacht 
voor jou, toen Hij jou schiep. En hou vol. De reis als volgeling van Jezus 
is nog maar net begonnen. En met vallen en opstaan kunnen we aan 
Zijn hand alles aan.

DAG 7 w Matteüs 4:1-11

Daarna stuurde de Heilige Geest Jezus naar de woestijn. Daar moest 
Jezus door de duivel op de proef worden gesteld. Hij bleef 40 dagen in de 
woestijn. Al die tijd at Jezus niets. Ten slotte kreeg Hij honger. Toen kwam 
de duivel. Hij zei tegen Hem: ‘Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze 
stenen dat ze in broden moeten veranderen.’ Maar Jezus antwoordde: ‘In 
de Boeken staat: “Je kan niet alleen van brood leven. Alles wat God zegt, 
heb je óók nodig om te leven.”’ 
Toen nam de duivel Hem mee naar Jeruzalem. Daar zette hij Hem op de 
rand van het dak van de tempel. En hij zei tegen Jezus: ‘Als U Gods Zoon 
bent, spring dan naar beneden. Er staat toch in de Boeken: “God zal zijn 
engelen de opdracht geven dat ze U op hun handen moeten dragen. Dan 
zult U uw voeten niet aan een steen stoten.”’ Jezus antwoordde: ‘Maar er 
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staat ook in de Boeken: “Je mag je Heer God niet uitdagen.”’ 
Daarna nam de duivel Jezus mee naar een hoge berg. Vanaf die berg 
liet hij Jezus alle koninkrijken van de wereld zien, met al hun macht en 
rijkdom. En hij zei tegen Jezus: ‘Dat geef ik allemaal aan U, als U voor mij 
neerknielt en mij aanbidt!’ Toen zei Jezus: ‘Ga weg, duivel! Er staat toch 
ook in de Boeken: “Aanbid je Heer God en dien alleen Hém.”’ 
Toen liet de duivel Hem met rust. En er kwamen engelen om Hem te dienen. 

In dit verhaal staat een van de belangrijke redenen om de Bijbel goed 
te kennen, om jezelf Gods Woord eigen te maken. Het is hét wapen in 
de strijd tegen satan (Efeziërs 6:17).
Zorg dat je de Bijbel beter kent dan dat hij hem kent, want hij gebruikt 
een verdraaide waarheid om je te verleiden. Maar wij hebben het le-
vend geworden Woord (Johannes 1) en daarmee kunnen we hem aan. 
Door Jezus en door Zijn geschreven en gesproken woorden hoeven we 
niet zelf het gevecht aan te gaan, maar laten we Jezus voor ons strijden.
Daarom leren we in dit dagboek ook iedere maand een Bijbeltekst uit 
ons hoofd, als beginnetje om de Bijbel by heart te kennen. Hoe meer 
teksten jij paraat hebt, hoe beter jij staande blijft in een strijd. Hoe 
sneller jij leugens herkent, hoe makkelijker jij Jezus kunt verheerlijken.

u  Heb jij al een lievelingstekst? Een tekst uit de Bijbel die de laatste 
tijd met jou meereist?

DAG 8 w Johannes 1:1-5 (NBV21)

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 
Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is 
niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was 
het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis 
heeft het niet in haar macht gekregen. 

Via de Bijbel ontdekken we wie Jezus is. Door alle verhalen over Hem 
leren we Zijn hart kennen, door onszelf te verdiepen in Zijn daden 
en wonderen leren we Zijn karakter kennen. En via Jezus hebben wij 
toegang tot de Vader. God de Vader heeft ons Jezus gegeven en geeft 
daarmee het grootste deel van Zijn Eigen hart aan ons. Gods hart en 
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karakter zijn zo onvoorstelbaar, die moet je zelf ontdekken. Job schrijft 
daarover: ‘Ik kende Hem wel via horen zeggen, maar nu heb ik Hem zélf 
leren kennen!’ (Job 42:5-6)
De Bijbel is er omdat Jezus ernaar verlangt dat jij in Hem gelooft en Hij 
er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat jij of ik ons geloof ver-
liezen. Daarom heeft Hij zijn discipelen opgeroepen om Zijn getuigen 
te zijn! Wij kunnen door de Bijbel heen getuigenverhalen lezen, omdat 
Jezus ons al op het oog had! En elke keer opnieuw zullen we nieuwe 
waarheid ontdekken, wanneer we in Gods woord duiken.
Om onze geest levend en gezond te houden, hebben we Zijn woorden 
nodig! En die vinden we onder andere door het geschreven woord, de 
Bijbel. Lees, onderzoek en bestudeer Gods Woord en vind iedere keer 
Gods hart! Verwonder je telkens opnieuw over nieuwe inzichten die 
Hij je wil geven.

DAG 9 w Deuteronomium 8:3, 5

Hij wilde dat jullie ontzag voor Hem zouden leren hebben. Daarom liet 
Hij jullie honger lijden. Toen gaf Hij jullie manna, iets wat jullie en jullie 
voorouders nog nooit hadden gezien. Want Hij wilde dat jullie zouden 
begrijpen dat een mens niet alleen van brood leeft. Een mens leeft óók 
van elk woord dat God spreekt. Geef dus met je hele hart toe dat de Heer 
God jullie opvoedt, zoals een man zijn kind opvoedt.

God spreekt! En Zijn woorden brengen altijd leven. Hij brengt leven in 
dode situaties of op dode plekken. Hij brengt nieuw leven in jouw identi-
teit. Om Zijn stem te leren kennen en dus te kunnen luisteren naar wat Hij 
te zeggen heeft, is het belangrijk om in de Bijbel te lezen hóe God spreekt. 
Hij spreekt door visioenen, engelen, door Zijn hoorbare stem, door de 
natuur. Op zoveel verschillende manieren wil Hij jou bereiken! Maar om 
te kunnen onderscheiden wie Hij is en wat in lijn is met Zijn karakter, is 
het goed om jezelf te verdiepen in de geschreven woorden.
Daarnaast lees je in de Bijbel al zoveel goede woorden, die leven aan 
jouw hart geven! Ik ontmoet zoveel mensen die zichzelf niets waard 
vinden. Dat komt omdat dat oordeel door anderen over hen is uitge-
sproken. Pas vertelde een prachtige, jonge vrouw mij dat er vroeger 
tegen haar is gezegd dat haar toch niets ging lukken. Superpijnlijk! 
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En daar heeft ze ook nu soms nog last van, uit angst dat mensen dat 
nog steeds vinden. Maar als we onszelf verdiepen in Gods waarheid 
dan lezen we zoveel andere dingen. Als we de woorden uit de Bijbel 
opzuigen, dan heelt ons hart beetje bij beetje totdat ook jij weet dat je 
prachtig volmaakt bent. In Gods ogen én in je eigen ogen!

u  Is er een leugen die jij over jezelf gelooft? Schrijf die vandaag op!

In Jezus’ Naam bid ik over je uit dat deze woorden verbroken zullen 
worden. Jij bent meer dan deze leugen. Ik bid dat je Gods waarheid 
ontdekt, die deze leugen ontkracht.

Neem een moment van stilte. Welke waarheid fl uistert God tegen je? 
Schrijf die op! En streep de leugen hierboven door! Nieuw leven voor 
jou, vandaag. Want Gods woorden zijn krachtig en meer waard dan 
honderd goudstukken.

DAG 10 w Lukas 11:9-13

Daarom zeg Ik jullie: ‘Bid, want dan zul je krijgen. Zoek, want dan zul je 
vinden. Klop, want dan zal er voor je worden opengedaan. Want iedereen 
die bidt, zal krijgen. En iedereen die zoekt, zal vinden. En voor iedereen 
die klopt, zal worden opengedaan. Geen één vader geeft toch zijn zoon 
een steen als hij om een brood vraagt? Of een slang als hij om een vis 
vraagt? Of een schorpioen als hij om een ei vraagt? Dus ook al zijn jullie 
slecht, toch kunnen jullie goede dingen aan jullie kinderen geven. Dan zal 
jullie hemelse Vader toch zéker de Heilige Geest geven als mensen Hem 
daarom bidden?’ 

Bidden is investeren in je relatie met Hem. Jij kan niet een leven leiden 
van wonderen en tekenen, zonder zelf te investeren in je relatie met 
Hem. Door de Bijbel heen leren we al veel van God kennen, maar als 
we dat combineren met gebed zal het Woord ook gaan leven. Dan zal 
je steeds beter en meer de stem van Jezus leren kennen.
Jezus zelf bad steeds. Hij bad wanneer Hij in nood was; Hij sprak met 
God in de stilte; Hij trok Zichzelf terug om samen met de Vader uit te 
rusten. Continu zocht Hij het contact met de Vader, omdat Hij niets kon 
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doen zónder de Vader. Hij was zelfs één met de Vader. Dat is in gebed 
zijn. Door te praten met God word je ingebed in Zijn hart, zodat je één 
met Hem wordt. Je kruipt als het ware in Zijn hart en je omringt jezelf 
met Zijn volledige veiligheid. Vanuit daar vertel je wat jou bezighoudt. 
Zonder mooie woorden te hoeven gebruiken kan je gewoon vertellen 
wat er in jouw hart en hoofd is. Hij hoort je graag. Je mag ook alles aan 
Hem vragen. Hij antwoordt je graag. Bid, staat er in de Bijbel, en je zal 
het ontvangen. Geen enkel gebed laat God onverhoord. Alles bewaart 
Hij en Hij zal antwoorden! Op Zijn tijd, op Zijn manier.

DAG 11 w Lucas 11:1-2 (NBV21)

Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij zijn gebed beëindigd had, 
zei een van zijn leerlingen tegen Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook 
Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ Hij zei tegen hen: ‘Wanneer 
jullie bidden, zeg dan:  ...’

Jezus leert de discipelen een gebed. Een gebed waar alles in zit. 
Aan  bidden, vertrouwen op God, vergeving vragen en een oproep om 
bescherming.

Onze Vader,
die in de hemel is.
Ik prijs Uw bijzondere Naam.
U belooft dat de hemel komt.
Alles gaat zoals U het wilt.
Wilt U mij geven wat ik nodig heb voor vandaag?
Wilt U mij vergeven wat ik verkeerd doe?
Wilt U mij helpen de mensen te vergeven die mij pijn hebben gedaan?
Help mij om geen slechte dingen te doen.
Heer, alles is van U.
Ik wil zeggen dat ik van U hou.
Amen.
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DAG 12 w 1 Tessalonicenzen 5:17-18

Bid zonder ophouden. Dank God altijd, wát er ook gebeurt. Want dat is 
wat God van jullie wil nu jullie bij Jezus Christus horen.

De beste manier om te leren bidden is ‘bidden, bidden, bidden’!
Ik kan blijven schrijven hoe het moet en waarom het belangrijk is om 
te bidden.
Maar ik daag je uit om het zelf te (gaan) doen.
Weet je wat zo fi jn is? 
Jezus zal nooit zeggen dat je verkeerd bidt. Je krijgt geen rapportcij-
fer voor jouw gebed.
De Heer staat al op je te wachten. Stiekem weet Hij zelfs al wat jij 
tegen Hem gaat zeggen. Maar Hij wil graag dat jij naar Hem toe komt.
Praat maar. Gods oren staan wagenwijd open om naar je te luisteren.
Toe, bid maar op jouw manier. Jezus heet je van harte welkom met 
Zijn armen wijd.
Ga maar. Hij ziet je zitten en Hij kijkt vol liefde naar je.

DAG 13 w Psalm 103:1-2

Ik zeg tegen mezelf: ‘Kom, prijs de Heer! Prijs de Heer met alles wat je 
hebt! Kom, prijs de Heer!’ Ik wil niets vergeten van wat Hij voor mij heeft 
gedaan.

Aanbidding is een manier om jezelf over te geven aan Gods waarheid 
voor jou en voor jouw leven. Geef je hele hart. Geef je hele leven. Geef 
de mooie, glinsterende stukken en de lelijke, gebroken brokken van je 
hart. Je hoeft niets voor Hem achter te houden. Juist niet, Hij aast op je 
hele hart. Aanbidding is een manier om jezelf over te geven aan Gods 
waarheid. God vraagt aan jou of Hij bij je mag binnenkomen in je hele 
leven, en jij kan Hem antwoorden door jezelf over te geven.
Wanneer we zingen, kunnen we onszelf over de situatie heen tillen.
Maar meer nog is aanbidding een manier van leven om álles aan Hem 
over te geven. En dat mag je zingend doen, hardop pratend en door je 
daden. Prijs Hem, door puur en echt te zijn en je masker op de grond 
te gooien. Geef Hem de glorie, door kwetsbaar te zijn. Stop met je 
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performance, durf maar te stoppen met mooie woorden naar de hemel 
te sturen.
Aanbidden is God van hart tot hart ontmoeten. En in ontmoeting met 
Hem, durf je jouw beschermende maskers af te doen.

DAG 14 w Jesaja 25:1 (NBV21)

HEER, U bent mijn God. Hoog zal ik U prijzen, uw naam loven. Want won-
derbaarlijk zijn uw daden, sinds mensenheugenis hebt U uw plannen uit-
gevoerd, trouw en betrouwbaar.

We maken allemaal weleens dingen mee in het leven, waardoor de 
duisternis om je heen zwaar lijkt. Waardoor de dagen moeilijk en don-
ker zijn. Dat is niet een pessimistische boodschap, maar een realisti-
sche. We leven nog hier op aarde en daar is nog ziekte, dood en pijn. 
Soms ga je door iets heen wat zo ontzettend pijn doet, dat je niet meer 
weet hoe je uit bed moet komen. Je weet in je hoofd dat God als goede 
Vader er altijd bij is, maar je kunt op dit moment niet goed begrijpen 
waar je doorheen gaat.
Ik ken die momenten. Ik ken ook de ochtenden die lastig zijn om op 
te staan. Alsof depressieve gevoelens klaarstaan om me te vullen en 
ik liever de dekens nog over mijn hoofd trek en de dag aan me voorbij 
laat gaan.
Aanbidden is op zo’n moment een keuze. Ik voel geen passie in mijn 
hart om God te loven en te prijzen, maar ik wéét dat duisternis ver-
dwijnt wanneer ik worshipmuziek aanzet. Ik weet dat er meer ruimte 
in mijn hoofd komt, als ik de keuze maak om zelf (hard) mee te zin-
gen! Aanbidding is in staat om de geestelijke atmosfeer te veranderen, 
omdat je de keuze maakt om waarheden over God te proclameren! 
Wanneer we alleen God zouden eren als we ons fi jn of dankbaar voe-
len, dan worden we veel te veel een speelbal van satan. En dat ben je 
niet! Het is een keuze om Hem te aanbidden, om als overwinnaar door 
je dagen heen te gaan. Zing het uit over je eigen hart dat God trouw is, 
dat Zijn liefde altijd dezelfde is en dat Hij door alle jaren heen bewezen 
heeft dat Zijn plannen altijd doorgaan.
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DAG 15 w Handelingen 2:41-45

De mensen die zijn woorden geloofden, lieten zich dopen. Zo sloten zich 
op die dag ongeveer 3000 mensen bij de gemeente aan. Ze hielden zich 
aan wat de apostelen hun leerden. Ze waren één met elkaar, aten met el-
kaar en baden samen. Iedereen was vol ontzag voor God. En de apostelen 
deden veel wonderen. De mensen die in Jezus gingen geloven, kwamen bij 
elkaar. Ook deelden ze alles wat ze hadden met elkaar. Steeds weer waren 
er mensen die hun vee en spullen verkochten en dan het geld uitdeelden 
aan de arme mensen.

Deze tekst uit Handelingen is een afspiegeling van de eerste gemeente.
Wat deden en deelden deze mensen met elkaar?
Vergelijk deze gemeente eens met jouw eigen kerk. Wat zijn de over-
eenkomsten? Wat zijn de verschillen?

DAG 16 w Handelingen 2:46-47

Elke dag waren ze eensgezind in de tempel. Ze aten blij en eensgezind 
bij elkaar hun maaltijden. Ze prezen God en iedereen had respect voor 
hen. En de Heer maakte de groep van mensen die gered werden elke dag 
groter.

De kerk is een plek waar alle pijlers samenkomen. Het hoort de plek 
te zijn waar je de bijbel opent, met elkaar Jezus aanbidt en met Hem 
spreekt. De kerk mag het huis zijn, waar je mag oefenen om helemaal 
jezelf te zijn in alle kwetsbaarheid terwijl je ondertussen opgebouwd 
wordt. Discipelen maken discipelen, dus laten we de kerkelijke ge-
meente een plek zijn waar we elkaar motiveren om op Jezus te gaan 
lijken. Wees heilig, want Ik ben heilig, sprak God (1 Petrus 1:16). En 
wij mogen als huisgezin elkaar daarop aanmoedigen, bevragen en 
corrigeren.
Je kan niet in je eentje Jezus volgen. Je hoeft het ook niet alleen te 
doen. God heeft de kerk in het leven geroepen als afspiegeling van hoe 
Hij met Jezus en met Zijn kinderen omgaat. Laten we telkens blijven 
oefenen met elkaar om onze kerk op de kerk van Christus te laten lij-
ken. Hem welgevallig, wat betekent dat het een plek is waar Hij blij van 
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wordt. Zoals hij na de scheppingsdagen telkens zag dat het goed was.
u  Voel jij jezelf veilig in jouw kerk?
u  Wat kan jij eraan doen om anderen zich veilig te laten voelen?

DAG 17 w Lukas 14:26-33

‘Als je bij Mij komt, moet je meer van Mij houden dan van je vader en 
moeder, vrouw en kinderen, broers en zussen. Je moet zelfs meer van Mij 
houden dan van je eigen leven. Anders kun je niet mijn leerling zijn. Als 
je niet het kruis draagt en Mij volgt, kun je geen leerling van Mij zijn. Als 
je een toren wil gaan bouwen, ga je toch eerst rustig uitrekenen wat het 
zal gaan kosten? Je moet toch weten of je het werk zal kunnen afmaken? 
Want stel dat je het werk niet kan afmaken nadat je het fundament hebt 
gelegd. Dan zal iedereen je uitlachen! Ze zullen zeggen: “Ha, die man be-
gon te bouwen, maar hij kon het niet afmaken!” En als een koning tegen 
een andere koning ten strijde trekt, zal hij eerst rustig bedenken of hij 
het met een leger van 10.000 man zal kunnen winnen van iemand die 
een leger van 20.000 man heeft. En als hij denkt dat hij niet zal kunnen 
winnen, stuurt hij boodschappers naar de andere koning als die nog ver 
weg is met zijn leger. En hij vraagt hem op welke voorwaarden hij vrede 
met hem kan sluiten. Zo kunnen jullie dus alleen maar mijn leerling zijn, 
als jullie alles wat jullie hebben, kunnen loslaten.’

Je hoeft het niet alleen te doen. Jezus zond de Heilige Geest. Dankzij 
Hem kunnen we het volgen van Jezus volhouden. Maar soms zal het 
ook pijn doen. Daarom is het belangrijk dat je weet wat je kiest. Het is 
fantastisch! Je zal grootse dingen doen en een leven vol geluk tege-
moet gaan. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat het niet altijd makkelijk 
is.

u  Maak een weloverwogen keuze!
u  Wil je Jezus volgen?
u  En wat mag dat volgen van Jezus jou dan kosten? Wat heb je ervoor 

over?
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De Bijbel gaat over mensen van vlees en bloed, die 
soms bewonderenswaardige dingen deden, maar zeker 
niet perfect waren. In dit dagboek staat elke maand één 
persoon uit de Bijbel centraal, zoals Ester, Job, Jezus 
en Paulus. Daarbij worden ook de lessen besproken 
die deze bijbelfi guren moesten leren door dingen die 
ze ongewild meemaakten, of door de fouten die ze 
begingen. Door de praktische lessen en persoonlijke 
verhalen komen de bijbelfi guren dichtbij en leer je hoe 
jij Jezus kunt volgen. 

Laurina de Visser is auteur, 
spreker en therapeut voor 
jongeren en volwassenen.  

Zie ook haar site
www.lichtehuisjes.nl
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