
VRIENDEN, 
VRIJHEID

en het volgen 
van GOD



ISBN 978 90 33833 06 9
NUR 707
VRIENDEN, VRIJHEID EN HET VOLGEN VAN GOD
© 2016 Ark Media
Donauweg 4, 1043 AJ Amsterdam
www.arkmedia.nl
Vertaald door Richard Kettmann, Leeuwenhart tekst & vertaling
Omslagontwerp door Garage BNO
Vormgeving binnenwerk door Garage BNO
Originally published in English under the title 365 Daily devotions for boys 
© 2015 B&H Publishing Group.

Via Stichting Ark Mission draagt Ark Media bij aan verspreiding van  
de Bijbel in binnen- en buitenland. Zie voor meer informatie:  
www.arkmission.nl. 

De bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan de Bijbel in Gewone 
Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, tenzij anders vermeld.

Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar ge-
maakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere 
wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



3

januari



4

1 JANUARI

Het oude is voorbij

Toen mijn lichaam nog geen vorm had, zag 
u mij al. Nog voordat ik werd geboren, wist 
u alles al van mij. En u schreef het in uw 

boek. _> Psalm 139:16

Vandaag begint er een nieuw jaar. Misschien hangt 
er al een nieuwe kalender bij je aan de muur of je 
hebt een agenda waar nog niets in staat.

Weet je wat gaaf is? Toen je nog niet eens ge-
boren was, hing jouw kalender al bij God aan de 
muur. En elke dag van je leven stond er al op!
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2 JANUARI

Supergeweldig

Ik dank u … Want het is een wonder,  
zoals ik gemaakt ben. Alles wat u  
maakt, is een wonder. Dat weet ik  

heel goed. _> Psalm 139:14

Vind je het ook zo leuk om iets met je handen te 
maken? Als je iets gemaakt hebt, is het jouw mees-
terwerk. Je wil het graag aan iedereen laten zien.

God voelde zich ook zo toen Hij jou had gemaakt. 
Je bent een geweldig schepsel waar God heel trots 
op is. Je bent zijn meesterwerk! Heb je Hem van-
daag al bedankt?
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3 JANUARI

Het anders gaan doen

Heer, u hebt mij zelf gemaakt.  
Geef mij verstand om te leren wat 
u van mij wilt. _> Psalm 119:73

Heb je al bedacht wat je dit jaar anders wilt doen? 
Dan ben je niet de enige. Als je echt iets wilt veran-
deren, waarom vraag je dan niet aan God wat Hij 
wil? Ga op zoek naar zijn geboden en voer ze uit! 
Daar heb je meer aan dan al het andere wat je kunt 
bedenken.
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4 JANUARI

Een duidelijk plan

Ik heb jou al uitgekozen voordat je geboren 
was. Zelfs al voordat ik je liet groeien in de 
buik van je moeder! Jij moet profeet zijn voor 

alle volken. _> Jeremia 1:5

Verstoppertje spelen is een van de leukste spelle-
tjes die er bestaan. Probeer maar eens iemand te 
vinden die zich verstopt heeft. Maar hoe vind je de 
reden waarom je bestaat? Waarom leef je eigen-
lijk? God heeft zijn plannen voor jouw leven echt 
niet verstopt. Vergeet niet dat God je heeft uitge-
kozen. Zelfs voordat je geboren was, had Hij al een 
bedoeling met jou. Is dat niet gaaf?
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5 JANUARI

Wie staat er op wacht?

U bedekte mijn vlees met huid, u gaf  
mijn lichaam spieren en botten. U gaf me  
leven en liefde, u hebt goed voor mij  

gezorgd. _> Job 10:11-12

Heb je weleens een badmeester in actie gezien? Als 
een zwemmer in nood is, schiet hij gelijk te hulp. 
Wanneer mensen zich aanmelden om badmeester 
te worden, weten ze dat het hun werk is om ande-
ren te helpen.

Wist je dat God jouw Redder is? Hij zorgt voor je, 
Hij houdt van je en Hij beschermt je. Altijd.
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6 JANUARI

Zijn oogappel

Bescherm mij als uw liefste kind. Blijf dicht bij 
mij, zodat ik veilig ben. _> Psalm 17:8

Heeft je moeder weleens tegen je gezegd dat je 
haar oogappel bent? Een beetje raar klinkt het wel, 
maar het betekent dat je ontzettend belangrijk 
voor haar bent.

Volgens sommige mensen was koning Alfred 
van Wessex in het jaar 885 de eerste die het woord 
gebruikte. Maar David gebruikte het al in de Bij-
bel toen koning Alfred nog niet eens geboren was. 
Denk er vandaag aan dat je echt Gods oogappel 
bent.
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7 JANUARI

Mijn BFF

Ik heb je altijd geholpen. Ik heb al je vijanden 
gedood. En ik heb je net zo beroemd gemaakt 

als de belangrijkste mensen  
op aarde. _> 2 Samuel 7:9

Wanneer iemand zegt dat je zijn BFF bent, waar 
denk je dan aan? BFF betekent ‘best friends for-
ever’. Een beste vriend is iemand die altijd voor je 
klaarstaat, die altijd het beste voor je wil en die 
zelfs voor je vecht. Misschien heb je geweldige 
vrienden, maar niemand is zo’n BFF als God. Laat 
Hem vandaag je BFF zijn.
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8 JANUARI

Klein is groot

Jullie weten hoe goed God voor mij geweest is. 
Luister daarom naar wat ik tegen jullie zeg. 

Denk niet van jezelf dat je geweldig bent. Nee, 
wees verstandig en bedenk goed dat er voor 

God maar één ding belangrijk is: dat je gelooft 
in Jezus Christus. _> Romeinen 12:3

Ken je iemand bij jou op school die zichzelf gewel-
dig vindt? Iedereen kent wel iemand die zichzelf 
beter vindt dan anderen. God zegt dat je zo niet 
moet denken, maar dat je nederig moet zijn. Dat 
betekent dat je andere mensen laat merken dat je 
hen belangrijker vindt. Probeer dat vandaag eens 
bij iedereen die je tegenkomt.
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9 JANUARI

Een frisse start

Het echte geluk is voor mensen die goed  
zijn voor anderen. Want God zal goed  

zijn voor hen. _> Matteüs 5:7

Je vriend heeft je in de houdgreep; je roept ‘gena-
de!’ en hij laat los. Klinkt dat bekend? Er zijn wel 
meer gevallen waarin iemand om genade roept en 
een kans krijgt om opnieuw te beginnen. God geeft 
je elke dag genade. Hij geeft je elke dag de kans 
om opnieuw te beginnen. En Hij verwacht dat je 
genadig bent voor andere mensen. Hoe zou je dat 
vandaag kunnen doen?
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10 JANUARI

Andere mensen  
liefhebben

Lieve vrienden, wij moeten elkaar liefhebben. 
Want de liefde komt van God. Iedereen die 
liefheeft, is een kind van God en kent God.

 _> 1 Johannes 4:7

Kijk om je heen. Hoe vaak hoor je niet dat mensen ‘Ik 
hou van je’ tegen elkaar zeggen? Ze strooien dat zin-
netje rond alsof het pepernoten zijn. Maar waarom 
moeten mensen eigenlijk van elkaar houden?

God zei dat als je met Hem een relatie hebt, je 
andere mensen moet liefhebben. Zeg vandaag 
tegen degenen waar je om geeft dat je van hen 
houdt!
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11 JANUARI

Heb je een vriend?

Een vriend blijft je altijd trouw.  
Een broer of zus helpt je in moeilijke 

tijden. _> Spreuken 17:17

Misschien houd je heel veel van je elektronische 
spullen. Maar houd je net zoveel van je vrienden?

Het is veel gemakkelijker om te zeggen ‘Ik hou 
van muziek,’ dan om tijd te investeren in je vrien-
den. Besteed vandaag wat tijd aan het liefhebben 
van je vrienden, in plaats van aan je spullen, want 
vriendschap blijft altijd bestaan.
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12 JANUARI

In goed gezelschap

Denk aan het spreekwoord: ‘Omgaan met 
slechte mensen maakt goede mensen slecht.’

 _> 1 Korintiërs 15:33

Beslissingen, beslissingen, beslissingen! Elke dag 
moet je keuzes maken en de ene lijkt nog belang-
rijker dan de andere. Van alle beslissingen die je in 
je leven zult nemen, is het kiezen van goede vrien-
den wel een van de belangrijkste. Elke keuze die 
je maakt heeft gevolgen – goede of slechte. Neem 
vandaag verstandige beslissingen!
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13 JANUARI

Volg de Leider

Beste vriend, neem het slechte voorbeeld van 
Diotrefes niet over. Maar doe wat goed is. 

Iemand die het goede doet, is een kind van God. 
Maar mensen die het kwade doen, hebben God 

nooit echt gekend. _> 3 Johannes 1:11

Ken je het spel ‘Volg de leider’? Alles wat de leider 
doet, moeten de anderen nadoen, anders zijn ze af. 
Als spelletje kan dat misschien geen kwaad, maar 
in het echte leven moet je niet zomaar iedereen 
volgen of nadoen. Als je geen stomme fouten wilt 
maken, hoef je maar één Leider te imiteren: dat is 
God. Probeer het vandaag!
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14 JANUARI

Laat het pesten  
ophouden!

Ik ben moe van verdriet. Mijn bed is nat van 
tranen, elke nacht weer. Mijn ogen zijn rood van 
het huilen, want overal zie ik vijanden. Ga weg, 
vijanden, ga weg! Jullie doen alleen maar kwaad. 

De Heer hoort hoe ik huil. _> Psalm 6:7-9

Het is echt niet leuk als er met je gesold wordt! 
Soms is het net of er om elke hoek een pestkop 
staat te wachten, die maar één ding wil: jou het le-
ven zuur maken. God weet ervan. Hij ziet ze en kent 
ze. En tegen jou zegt Hij: ‘Wees niet bang, maar bid 
voor hen’. Vraag God of Hij ze wil laten ophouden. 
Voor wie zou je vandaag moeten bidden?
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15 JANUARI

Wat moet ik doen?

Jullie weten dat de wet zegt: ‘Je moet houden 
van de mensen om je heen. Maar je vijanden 
moet je haten.’ Dit zeg ik daarover: Je moet 

ook van je vijanden houden. En je moet 
bidden voor de mensen die jou in moeilijkheden 

brengen. _> Matteüs 5:43-44

Denk aan iemand op school die je niet kunt uitstaan. 
Of zijn er meer mensen aan wie je nu moet denken? 
Volgens de wereld is het niet erg om iemand te haten, 
maar God denkt er anders over. Hij wil dat je zelfs 
houdt van iemand waar je een hekel aan hebt. Vraag 
God vandaag om je te helpen van die persoon te hou-
den. Wie weet, misschien worden jullie ooit goede 
vrienden!
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16 JANUARI

Wie is er bang?

Jullie die vertrouwen op de Heer, wees sterk en 
moedig! _> Psalm 31:25

Sjors was bang in het donker en zijn maatjes wisten 
het. Als ze op een kamp waren, haalden ze gemene 
grappen met hem uit. Op een avond, vlak voor het don-
ker werd, vroeg Sjors of God zijn angst voor het donker 
wilde wegnemen. Plotseling voelde hij zich goed en 
sterk vanbinnen. Vanaf dat moment was hij niet bang 
meer. Hij wist dat God zijn gebed had verhoord.



20

17 JANUARI

Als een grote broer

De Heer zal jullie altijd beschermen  
en verdedigen. De vijanden moeten diep  
voor jullie buigen, zij zijn in jullie macht. 

 _> Deuteronomium 33:29

De bullebak van de buurt pestte graag jongens die 
kleiner waren dan hij. Maar de kleine Kevin had een 
grote broer en op een dag stond die achter een boom 
te kijken. Toen Kevin voorbij liep, schold de bullebak 
hem uit en wilde hij Kevin een klap geven. Maar op dat 
moment kwam zijn grote broer tevoorschijn. De oorlog 
was afgelopen. Net als een grote broer beschermt God 
je tegen het kwaad.


