
Al 2000 jaar gaan de woorden van Jezus de wereld over:

 baanbrekend, 
 bevrijdend, 
 bemoedigend.

Al die eeuwen door zijn mensen bezig ze te bestuderen, te overden-
ken en te vertalen in de praktijk van hun leven. En Jezus’ woorden 
blijven niet zonder resultaat: voortdurend veranderen ze mensen. Ze 
brengen liefde, troost en uitzicht, ze dagen uit tot een nieuw leven.

In dit dagboek staan de woorden van Jezus centraal. De 200 overden-
kingen daarover willen je inspireren en inzicht en moed geven. Het 
dagboek volgt Jezus vanaf zijn jeugd tot het kruis. De vragen voor en 
na de overdenkingen zetten je aan tot verder nadenken. 

Rolf Robbe is auteur van onder meer verschillende dagboeken.  
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In het leven van een christen draait alles om Jezus Christus. In de vier evangeliën 
lezen we over zijn komst, zijn leven, lijden en sterven, zijn opstanding en beloofde 
terugkomst. Ze vormen de kern van de Bijbel en het hart van ons geloof.

Jezus’ woorden en daden zetten de wereld op z’n kop, toen al en nu nog steeds. 
Zijn woorden brachten het koninkrijk van liefde op aarde. Op velerlei wijzen en 
langs velerlei wegen had God in het verleden tot de voorouders gesproken door 
de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt, heeft Hij tot ons gesproken door zijn 
Zoon (Heb. 1). God zelf spreekt over troost en vermaan, geeft uitleg en toelichting, 
opdrachten en beloften. Maar bovenal zijn het woorden van liefde. Alles wat Jezus 
zegt, komt voort uit zijn oneindige liefde voor de mens, voor jou en mij. Met al zijn 
woorden heeft Hij het goede voor met zijn luisteraars, ook al beseften ze dat op 
dat moment vaak niet.

Zo mogen wij zijn woorden nu ook nog lezen en ons erdoor laten overtuigen van 
zijn grote liefde met als hoogtepunt zijn lijden en sterven aan het kruis en de over-
winning op de dood. Alle reden om die woorden in al hun rijkdom in ons te laten 
wonen (Kol. 3:16). Laat je inspireren door Jezus’ rijke boodschap. Laat je denken 
en doen, je willen en weten erdoor veranderen. Dit dagboek leidt je door de vier 
evangeliën. We volgen Jezus op de voet op zijn reizen door Galilea en Samaria en 
uiteindelijk op weg naar Jeruzalem om daar te sterven en op te staan. De overden-
kingen en de vragen voor- en achteraf helpen je erover na te denken. Ik hoop dat 
je daardoor nog meer beseft hoe dichtbij God is.

 
Vooraf



Dag 1  
Het Woord

Om te beginnen 
Wat is er zo belangrijk aan de woorden van Jezus?

Lezen Johannes 1:14-18

14 Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, 
vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, 

de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Laten we eerst eens stilstaan bij dat grote wonder: het Woord is mens gewor-
den. Wat God zegt, maakt Hij waar. Al zijn beloften van verlossing en liefde 
komen tot leven in Jezus. Hij, de Heer van hemel en aarde, is als mens bij ons 
gekomen en heeft over onze wegen gewandeld, onze lucht geademd en onze 
regen gevoeld. Hij heeft in onze taal gesproken, ons aangekeken en aange-
raakt. En Hij heeft laten zien wie God is: vol van genade en waarheid. Je kunt 
geen spoortje duisternis, slechtheid of leugen ontdekken in alles wat Jezus 
deed en zei. Hij was een mens heel gewoon, maar tegelijkertijd Gods Zoon die 
zijn Woord werkelijkheid laat worden. Aan Jezus zie je hoe betrouwbaar en vol 
liefde God is.

En verder 
Alle reden om de woorden van Jezus grondig te bestuderen. Hoe doe jij dat?



Dag 2  
Liefde zet de toon

Om te beginnen 
Vind je het belangrijk om goed je zegje te kunnen doen? Waarom?

Lezen Johannes 13:31-35

34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb 
liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.

Je wilt je stem laten horen. Maar waarom eigenlijk? Om je mening te geven, 
om iets nieuws of geinigs te vertellen? Veel van ons spreken gaat over onszelf. 
We willen er zelf beter van worden, belangrijker of grappiger. Bij Jezus ligt dat 
anders. Met zijn woorden maakt Hij jou beter, laat Hij je merken dat God je 
liefheeft, geeft Hij vrede en vergeving. Zijn woorden komen voort uit zijn liefde 
voor jou. Vlak voordat Jezus aan het kruis zou sterven, gaf Hij zijn leerlingen een 
nieuw gebod: Heb elkaar lief, net als Ik doe. Dat geldt ook voor ons spreken: 
heb lief in je spreken. Vierentwintig uur later zagen de leerlingen Jezus sterven 
aan het kruis; zo groot was zijn liefde voor hen. Liefde blijkt uit woorden en 
daden.

En verder 
Ga vandaag eens na of je uit liefde voor de ander spreekt of toch uit liefde 
voor jezelf.



Dag 3  
Verrassende vragen

Om te beginnen 
Lees jij graag in de Bijbel?

Lezen Lucas 2:41-47

46 Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel, waar Hij tussen de 
leraren zat, terwijl Hij naar hen luisterde en hun vragen stelde.

Wat kan een jongen van twaalf jaar voor verrassende vragen stellen aan een 
geleerde? En welke antwoorden kan hij geven waar volwassenen versteld van 
staan? Jezus was in de tempel, de plaats waar mensen God ontmoetten met 
hun offers voor vergeving, dankbaarheid en aanbidding. Schriftgeleerden gaven 
daar onderwijs over hoe je moest leven als ware Israëliet: door je te houden 
aan alle regels en voorschriften. Kon Jezus daar nog iets aan toevoegen? 
Jazeker. In de eerste plaats zijn kennis van en inzicht in Gods woord. En daar-
naast wist Hij hoe Gods woorden spreken van onverdiende liefde, van volkomen 
vergeving en een sprankelend nieuw leven. Wellicht heeft Jezus al gevraagd 
naar de komende verlosser die mensen bevrijdt van al hun zonden. En hoe je 
Gods lieve kind bent en blijft, hoe vaak je ook zondigt tegen al die regels.

En verder 
Zoek eens een tekst uit het Oude Testament waarin je die boodschap van 
liefde herkent.



Dag 4  
Wonen bij de mensen

Om te beginnen 
Is er spanning tussen zijn in het huis van je ouders en zijn in Gods huis?

Lezen Lucas 2:48-52

49 Maar Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar Me gezocht?  
Wist u niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’

In de eerste door Jezus op aarde uitgesproken en opgetekende woorden herken 
je direct de spanning die Hij ervoer tussen leven in Gods rijk en de gewone 
mensenwereld. Jazeker, Hij wilde Jozef en Maria graag gehoorzamen, maar 
ze moesten ook begrijpen dat Hij leefde in een andere dimensie, die van zijn 
hemelse Vader. Het huis van zijn Vader was niet het huis in Nazaret maar de 
tempel. Daar kon je God ontmoeten. Dat was de plaats waar God verzoening 
aanbiedt aan zijn kinderen, waar ze God konden bedanken en vereren. Daar 
waar alles spreekt van Hem. Er was geen andere plek waar Jezus meer thuis 
was dan juist hier. Hij is immers zelf de toekomstige tempel die laat zien dat 
God zijn kinderen wil bevrijden van de zonde en altijd dicht bij ze wil zijn.

En verder 
In Jezus zie je hoe God altijd dicht bij je is.



Dag 5  
Dopen

Om te beginnen 
Wat zegt het jou vandaag dat je gedoopt bent?

Lezen Matteüs 3:13-17

15 Jezus antwoordde: ‘Toch moet je het doen, want zo dienen wij de 
gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen.’

‘Bekeer je!’ riep Johannes de Doper de mensen toe. Als ze berouw hadden 
van hun zonden dompelde hij hen onder in de Jordaan. Zo konden ze schoon-
gewassen beginnen aan hun nieuwe leven. Maar waarom zou de Zoon van 
God dat moeten ondergaan? Jezus zegt: Om de gerechtigheid tot vervulling te 
brengen. Dat wil zeggen: om te laten zien dat Jezus zich volledig overgaf aan 
Gods wil. Later begrepen de leerlingen dat Jezus ook hier al de plaats van de 
zondaar innam. Hij draagt de schuldenlast van alle zondaars, mensen die niet 
naar Gods wil luisterden of leefden. Van jou en mij dus. Hij wast ons schoon van 
zonden. Wij zijn met Hem gedoopt, en dankzij Hem zijn wij weer Gods geliefde 
kinderen. We mogen opstaan in een nieuw leven met Hem. Dat is het wonder 
van de doop.

En verder 
Jezus is solidair met de zondige mensen en hun verlangen naar gerechtig-
heid. Herken je dat bij jezelf?



Dag 6  
Verleiding

Om te beginnen 
Wat doe jij tegen de verleidingen die je bij God vandaan haalt?

Lezen Matteüs 4:1-11

4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: …

Je wilt net als Jezus helemaal doen wat de Vader wil. Maar er zijn altijd 
stemmen die je verleiden een andere weg te gaan. Ze fluisteren dat God niet 
bestaat. Dat Hij jou niet ziet. Of dat het niet zeker is dat je zijn geliefde kind 
bent. Schuif God toch opzij en ga die aanlokkelijke weg van Satan op. Die weg 
is makkelijker, aantrekkelijker en levert meer op. Hoe kun je je wapenen tegen 
die stemmen? Jezus ondergaat ook verleidingen en wordt ook hierin aan ons 
gelijk. Maar Hij beroept zich keer op keer op Gods woord. Hij kent de Bijbel door 
en door en zijn antwoorden beginnen steeds met: ‘Er staat geschreven’, God 
heeft gezegd. Gods woord is waar en niet de leugens van Satan en alles wat 
hij ons voorspiegelt. Zo weerstaat Hij de duivel en houdt Hij het spoor van zijn 
Vader.

En verder 
Zoek een Bijbeltekst die past bij een verleiding die jou bij God weglokt.



Dag 7  
Welkom

Om te beginnen 
Aarzel jij weleens om naar Jezus te gaan? Wanneer?

Lezen Johannes 1:35-39

39 Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’

‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt,’ zei Johan-
nes de Doper tegen zijn leerlingen en hij wees naar Jezus. ‘Hij is het die Israël 
zal bevrijden’ (Mat. 1:21). Naar die lang geleden beloofde verlosser hadden de 
leerlingen steeds uitgekeken. Hij zou immers alles goed maken in hun leven 
en hen bevrijden van die drukkende zonden en tergende tekortkomingen. 
Misschien zou Hij ook het land bevrijden van de vijanden. Vol van dat verlangen 
gaan ze naar Hem toe. En kijk eens hoe open Jezus hun tegemoet treedt. Na 
hun aarzelende vraag nodigt Hij hen uit: Kom maar mee naar mijn huis. Zo is 
Jezus. Hij nodigt je uit in zijn leven. Kom maar bij Mij. Ik ben het antwoord op je 
diepste verlangen. En Ik zal je bevrijden. Je bent welkom.

En verder 
Ga naar Jezus toe en weet dat Hij je nooit laat staan.



Dag 8  
Naam

Om te beginnen 
Hoe omschrijf jij jezelf als christen?

Lezen Johannes 1:40-42

42 Jezus keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, 
maar voortaan zul je Kefas heten.’ (Dat is Petrus, ‘rots’.)

Met Jezus krijg je een nieuw leven, een compleet nieuw begin. Alles verandert 
als Hij in je leven komt: het doel van je leven, de manier waarop je omgaat 
met tijd, geld en andere mensen. En de manier waarop je naar jezelf kijkt. Je 
bent vanaf nu een geliefd kind van God. Je bent een nieuwe schepping met een 
nieuwe identiteit. Een die precies past bij jou, bij jouw karakter, bij wat je kunt 
en wilt. Jezus zag al direct wat voor volgeling Petrus zou worden: een sterke, 
eigenzinnige man die rotsvast vertrouwen zou op Jezus. Met vallen en opstaan, 
jazeker. Maar altijd dicht bij Jezus.

En verder 
Jezus kent jou als geen ander. Wat doet dat met je? Welke naam zou Hij jou 
geven?



Dag 9  
Open hemel

Om te beginnen 
Zie jij weleens iets van de hemel op aarde?

Lezen Johannes 1:43-51

51 ‘Werkelijk, Ik verzeker jullie,’ voegde Hij eraan toe, ‘jullie zullen 
de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan 

en neerdalen naar de Mensenzoon.’

De hemel op aarde? Hoe verbaasd waren de eerste leerlingen toen Jezus hun 
dat beloofde. Het leek op wat Jakob bij Betel zag: engelen die van en naar de 
hemel gingen langs een ladder. God is hier en nu. Zei Jakob. En dat zagen de 
leerlingen ook in de persoon van Jezus. Hij is God op aarde. Hij gaat met je 
mee. En Hij brengt de hemel op aarde door zijn woorden en wonderen. Als je 
Hem volgt, zul je versteld staan van zijn liefde en macht. En steeds meer gaan 
verlangen naar zijn koninkrijk van liefde en gerechtigheid.

En verder 
Ga met Jezus mee en verbaas je over zijn liefde en macht.



Dag 10  
Oplossing

Om te beginnen 
Vraag jij of God je problemen wil oplossen?

Lezen Johannes 2:1-11

3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: 
‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4 ‘Vrouw, wat wilt u van Me?’  

zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’

Vaak vragen wij God om een concrete oplossing voor onze problemen: ‘Geeft U 
mij alstublieft die mooie baan.’ Of ‘Wilt U mijn kind weer beter maken.’ Maria 
deed het anders. De wijn is op, zei ze. Ze legt Jezus een probleem voor maar 
geeft geen oplossing. Die mag Hij zelf verzinnen. En ze kent Hem goed genoeg 
om te weten dat Hij dat zal doen, ook al moet ze nog even wachten. Onder 
haar – onuitgesproken – vraag ligt een diep vertrouwen in Jezus. Daardoor kan 
ze tegen de bedienden zeggen: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ Wij 
hoeven God niet te vertellen hoe Hij moet regeren; dat weet Hij zelf het beste. 
Leg je leven en je vragen in zijn handen en Hij zorgt voor je.

En verder 
Bid en laat je verrassen door de oplossingen die God geeft.



Dag 11  
Hoofd- en bijzaken

Om te beginnen 
Wat trekt jou aan in de kerk? En wat niet?

Lezen Johannes 2:13-22

19 Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af,  
en Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’

In Gods huis spreekt alles van Hem. Maar in de tempel was dat wel even 
anders. Daar verdrong de handel in dieren de tempeldienst. Bijzaken werden 
hoofdzaken en overschaduwden het evangelie van God die bij zijn volk wil wo-
nen. Jezus laat weer zien waar het echt om gaat: alles draait om koning Jezus. 
Dat is de ware eredienst. Ook in jouw dienst aan God kunnen bijzaken zomaar 
hoofdzaak worden: gekibbel over liturgie, vrouwen in het ambt of posities in 
de kerk. Ze drijven je weg bij het hart van de dienst aan God: Genade is er 
voor jou en vrede van God onze Vader door zijn Zoon Jezus Christus. Dat is het 
evangelie, dat brengt vrede en vreugde. Jezus heeft zichzelf laten offeren en zo 
de dood overwonnen. Hij geeft je het nieuwe leven tot in eeuwigheid. Hij is de 
hoofdzaak.

En verder 
Welke zaken in de kerk leiden jou af van de hoofdzaak?
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