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Voorwoord
Wat staan er toch veel 

bemoedigende, troostende en vaak 
ook praktische woorden in de Bijbel. 
Woorden waaruit blijkt dat God het 

goede met ons voor heeft. 
 

Ik heb er 365 voor je uitgekozen, 
gewoon voor elke dag eentje. Elke 

dag een tekst om over na te denken, 
om vast te houden, te koesteren en 

om blij mee te zijn!  
 

Ik wens je Gods zegen toe!

Ina van der Beek
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Wees dus navolgers van 
God, als geliefde kinderen, 

en leid een leven van 
liefde, zoals ook Christus 

ons heeft liefgehad. 

Efeziërs 5:1-2a

Een opdracht, maar tegelijk 
een geweldige zekerheid: 

God heeft ons lief!
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Hoe groot is de liefde die 
de Vader ons betoond heeft! 

Wij worden kinderen van God 
genoemd, en we zijn het ook.

1 Johannes 3:1a

Laat dat vandaag eens goed 
tot je doordringen: jij bent 
een geliefd kind van God!
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Jullie moeten je niet zo laten 
verontrusten. Jullie geloven in 

God; geloof zo ook in Mij! In het 
huis van mijn Vader kunnen 

velen hun verblijf houden. 
Zou Ik anders gezegd hebben 
dat Ik wegga om voor jullie 
een plaats gereed te maken?

Johannes 14:1-2

Hoe dat mogelijk zal zijn? Ik 
heb geen idee. Maar Jezus 

zegt het en daarom mogen we 
ons daaraan vasthouden. Hij 
heeft een plek, ook voor jou!
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De heer sprak tot Mozes: ‘Ik 
breng u voor de farao (…) en uw 
broer Aäron zal uw profeet zijn.’

Exodus 7:1

Mozes, de stotteraar, Aäron, 
z’n wankelmoedige broer, 

twee oude mannen … Als God 
je een opdracht geeft, zal Hij 
ook de kracht en de moed 

geven die daarvoor nodig zijn.
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Moge de heer u zegenen 
en behoeden! Moge de heer 

de glans van zijn gelaat over 
u spreiden en u genadig zijn! 
Moge de heer zijn gelaat naar 
u keren en u vrede schenken!

Numeri 6:24-26

Een zegen, die God niet 
alleen voor de zondag 

gereserveerd heeft, maar 
voor elke dag van je leven!
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Ja, schep vreugde in 
de heer: Hij zal je geven 
waar je hart om vraagt.

Psalm 37:4

God werkt niet je verlanglijstje 
af, maar als je op zoek bent 
naar vreugde en vrede, zul 

je dat vinden bij Hem!
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Betrek de wacht bij 
mijn mond, bewaak de 
poort van mijn lippen.

Psalm 141:3

Bewaar mij vandaag voor 
roddelen, voor oordelen, 

voor liegen. Amen.
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Gedenk niet langer 
wat vroeger gebeurd is en 
geef niet al uw aandacht 
aan wat eens is geschied.

Jesaja 43:18

Dat is Gods bevel en 
belofte: je mag opnieuw 

beginnen, iedere dag weer!
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heer, U bent mijn God, ik 
verheerlijk u, uw naam prijs ik.

Jesaja 25:1a

Begin de dag met het 
danken en prijzen van God, 

daar word je blij van!


