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Voorwoord

Is het je wel eens opgevallen dat het in de 
Bijbel altijd mannen zijn die de bergen in 

gaan om God te ontmoeten?
Zelden horen we over vrouwen die de bergen 
in gingen, en we weten wel waarom – toch?
De vrouwen waren namelijk veel te druk met 
alle dagelijkse bezigheden. Ze konden geen 
baby’s in de steek laten, maaltijden, hun 
thuis, de tuin en nog duizend andere verant-
woordelijkheden om er niet op uit te kunnen. 
Laat staan de bergen in!

Ben jij ook zo vaak op zoek naar een moment 
dat rustig of heilig genoeg is zodat je God 
hoort spreken en Hij naar je toe kan komen?
Mag ik je dan geruststellen met deze weten-
schap: God komt in de Bijbel vaak naar vrou-
wen toe. Gewoon daar waar ze zijn, wanneer 
ze bezig zijn met hun gewone, alledaagse 

Ontmoetingen met God
Priscilla Docter-Agteres

© 2021 Scholten Uitgeverij BV
Burgemeester Drijbersingel 25c
8021 DA Zwolle
info@scholtenuitgeverij.nl
www.scholtenuitgeverij.nl

Omslag en binnenwerk: zijdiezijn.nl 
Drukwerk: Drukcase
Eerste druk, september 2021
ISBN: 9789083114958
NUR: 700, 707

Bijbelvertaling HSV, tenzij anders vermeld.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-
bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, 
of enige andere manier, met uitzondering van korte citaten 
gebruikt in recensies, zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van de uitgever.



6 7

zien, zelfs in de meest gewone plaatsen, op 
de meest gewone momenten en in de meest 
gewone dingen. 

Met dit dagboek hoop ik je daar dagelijks in 
mee te nemen. Ik hoop dat het je bemoedigt 
en aanmoedigt in het ontmoeten van Hem.
En daar wil ik je aan herinneren met dit dag-
boekje. Gemakkelijk mee te nemen, overal 
waar je gaat.

Ontvang door te lezen en geniet!

Liefs, Priscilla

bezigheden. Hij ontmoet ze bij de bron, waar 
ze water halen voor hun familie, in hun huis, 
in hun keuken, in hun tuin.
Hij komt naar hen toe als ze de wacht hou-
den over hun zieken, als hun baby geboren 
wordt, als ze zorgen voor de ouderen, als ze 
bezig zijn met rouwen en begraven. Als ze 
zich alleen voelen of onbegrepen. 
Zelfs bij het lege graf was Maria van Magdala 
de eerste die zag dat Jezus weer was opge-
staan, toen ze bezig wilde gaan met de vrou-
wentaak van het verzorgen van Zijn lichaam 
nadat Hij was overleden. 
In deze ogenschijnlijk gewone en alledaagse 
taken, was het dat deze vrouwen het godde-
lijke ineens recht in de ogen keken. Ongewo-
ne ontmoetingen op alledaagse momenten.

Dus als jij jezelf – net als ik – hoort jamme-
ren dat je niet zoveel tijd hebt om met God 
in de bergen door te brengen als je graag zou 
willen, onthoud dan: God komt naar jou toe. 
Hij weet waar je bent en kent de lasten die 
je draagt. Hij ziet je. En als we onze ogen 
en onze harten openen, dan zullen we Hem 
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Inleiding

Gefeliciteerd met het prachtige boek dat 
voor je ligt! Honderd dagen lang zal een 

persoonlijk Woord-voor-het-nu je hart raken 
en in beweging brengen. Kijk niet vreemd op 
als je na deze periode een metamorfose hebt 
doorgemaakt, dat zijn de gevolgen (smile).

Priscilla verstaat de kracht van bemoedigen 
en heeft een gave om ingewikkelde dingen 
eenvoudig te maken, waardoor het boek 
vrouwen van alle leeftijden aanspreekt.
Haar passie en liefde voor Jezus is net zo 
aanstekelijk als haar warme persoonlijkheid. 
Met grote toewijding leeft ze uit wat ze 
schrijft. Hierdoor komen de woorden binnen 
en blijf je niet langer een toeschouwer, maar 
word je enthousiast onderdeel van het ver-
haal en kun je verlangen naar meer.
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 Dag 1
‘En word niet aan deze wereld gelijkvormig, 

maar word veranderd door de vernieuwing van 
uw gezindheid.’ – Romeinen 12:2

Mag ik je op deze allereerste dag laten 
weten hoezeer ik het waardeer dat je 

hebt besloten om te investeren in je relatie 
met God? Een beter voornemen kan je niet 
hebben. Ik hoop en bid dat je bemoedigd en 
verfrist wordt iedere dag! Dat je op gewone, 
alledaagse momenten ontmoetingen mag 
hebben met God. Ik neem je de komende 
dagen mee in die ontmoetingen door samen 
de Bijbel te openen en te bidden. Psycholo-
gisch onderzoek toont aan dat wanneer je 
honderd dagen iets achter elkaar doet het 
een gewoonte wordt. Je oude denken wordt 
vernieuwd en neemt een vernieuwd denken 
aan, precies zoals Romeinen 12 ons leert. 
Vandaar dit honderd-dagen-dagboek.

Ze moedigt je aan om, net als Maria die aan 
de voeten van Jezus zit en voor het beste 
deel kiest, niet langer tevreden te zijn met 
het goede, maar om steeds opnieuw voor het 
beste deel te kiezen. Tijd doorbrengen aan 
de voeten van Jezus, de plek waar Hij ons 
opzoekt, aanraakt en ons leven verandert. 

Wat een voorrecht en zegen dat ik zo’n 
Godsvrouw familie mag noemen en van 
dichtbij mag zien hoe zij de nalatenschap en 
het potentieel van haar (groot)ouders verder 
uitdraagt. Oma zou trots zijn.

Wil jij van binnenuit geraakt worden en ver-
anderen? Dan is dit boek speciaal voor jou!

Be blessed with the Best. 

Esther Vorsterman van Oijen
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Geniet van de dagen die gaan komen en bid 
samen met mij: 

Hemelse Vader, dank U voor deze eerste 
dag. Ik wil U danken voor de dagen die 

voor mij liggen met nieuwe uitdagingen. 
Ik zie ernaar uit om ze samen met U aan 

te gaan. Verfris en bemoedig mij. Leer mij 
niet op te geven en elke keer weer terug te 
vallen op Uw oneindige en onvoorwaarde-

lijke genade. Ik heb U nodig Heer. 
In Jezus’ naam. AMEN.

Mag ik je daarom uitdagen om de komende 
dagen deze kleine, behapbare stukjes (gees-
telijk voedsel) tot je te nemen? Net zoals 
ons lichaam voeding nodig heeft om aan te 
sterken, heeft onze geest dat ook nodig. Wij 
hebben bewustwording van Gods onvoor-
waardelijke liefde en genade nodig om goed 
te kunnen functioneren en om daarvan uit te 
kunnen delen. Iedere dag staan we weer voor 
nieuwe en verrassende uitdagingen, maar 
we gaan ze niet alleen tegemoet. Iedere dag 
mogen we ze samen met God tegemoet gaan. 
We zijn als een vlinder die zich uit haar cocon 
probeert te werken. Soms gaat het moeizaam 
en duurt het lang, soms vloeiend en snel. 
Omarm het door jezelf iedere dag weer over 
te geven aan jouw Maker. 

Je hebt dit dagboek in handen omdat je 
waarschijnlijk net als ik verlangt om een 
vrouw te zijn naar Gods hart. Hij gaat jou 
daarbij helpen. Je hoeft Hem alleen maar da-
gelijks te zoeken en je verlangen zal groeien 
en je hart zal veranderen. Een mooier proces 
ken ik niet. 
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Om een lang verhaal kort te maken: mijn 
oma deelde het evangelie van Jezus Chris-
tus met dit gezin en ze kwamen alle zes tot 
geloof. De vrouw die mij dit verhaal vertelde, 
eindigde met te zeggen: ‘Ik was dat meisje 
dat de deur opende en weer dichtgooide, en 
ik ben tot op de dag van vandaag dankbaar 
voor wat jouw oma heeft gedaan!’ Een daad 
van eeuwigheidswaarde van een eenvoudige 
moeder van zeven kinderen. Een daad waar 
31 jaar na mijn oma’s dood nog over wordt 
gesproken. En wat ben ik dankbaar voor 
dit grote voorbeeld en getuigenis. Want het 
spoort mij aan om ook gehoorzaam te zijn 
als ik een fluistering hoor (te midden van 
het drukke gezinsleven) of een goede daad in 
gedachten krijg. En ik hoop dat dit hetzelfde 
met jou doet. Ontmoetingen met God vragen 
ook om tijd met God. Door eenvoudigweg 
iedere dag je toevlucht tot Hem te nemen, 
verlang je ernaar om van Zijn werken te 
vertellen. 

Dag 2
‘Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht 

bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de 
Heer om al Uw werken te vertellen.’ 

 – Psalm 73:28 

Jaren geleden sprak ik in het westen van 
het land. Na het spreken kwam er een 

onbekende vrouw naar mij toe en ze vertelde 
mij dat zij mijn oma Agteres had gekend. Ze 
vervolgde door te vertellen dat mijn oma op 
een dag door een straat fietste en in gedach-
ten kreeg: ‘Stop bij dit huis en deel het evan-
gelie.’ Ze deed precies zoals ze in gedachten 
kreeg en belde bij het huis aan. Een meisje 
deed open, maar herkende mijn oma niet, 
dus gooide ze de deur weer dicht. Waarop 
mijn oma opnieuw aanbelde. Dit keer deed 
de moeder van het meisje open. Mijn oma 
vroeg of ze binnen mocht komen. En dat 
mocht. 
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Dag 3
‘Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is 
Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het 

Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water 
gegeven hebben.’ – Johannes 4:10

De Samaritaanse vrouw. Je zou haar 
misschien niet gelijk opmerken, maar 

haar leven heeft haar getekend. De afkeuren-
de blikken leerden haar dat ze er niet mag 
zijn. Dat ze er niet toe doet. En ze voelt zich 
veroordeeld. Haar leven wordt beheerst door 
erotiek en seksualiteit en ze is zich bewust 
van haar zonde en dat maakt dat ze zichzelf 
uitstoot. Met haar hoofd voorovergebogen 
loopt ze, net als iedere middag, naar de 
waterbron. Op het heetst van de dag, als de 
meesten voor een siësta thuis zijn. Dit is wat 
schaamte, pijn en verdriet met haar doen. En 
dan vanuit het niets zit daar Jezus. En Jezus 
vraagt haar om water. Ze maakt op uit Zijn 

Dank U wel Here God, voor het machtige 
werk dat U door ons eenvoudige vrouwen 

wilt doen. Ik strek mij uit naar het luis-
teren naar Uw stem. Maak mij alert en 

moedig om te doen wat U van mij vraagt. 
In Jezus’ naam. AMEN. 
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Lieve Heer Jezus, dank u voor Uw onge-
looflijke grote liefde voor mij. Ik kan het 

niet bevatten. Ik wil mijn hart openen 
voor Uw liefde zodat ik iedere onzeker-

heid en worsteling los kan laten. 
In Jezus’ naam. AMEN.

warme blik dat hij haar niet veroordeelt. En 
dan zegt Jezus: ‘Als jij de gave van God kende 
en wist wie Hij is die tegen jou zegt: Geef 
Mij te drinken, dan zou je het Hem hebben 
gevraagd en Hij zou je levend water gegeven 
hebben.’  
 
Deze ontmoeting bij de bron toont haar dat 
Jezus alles van haar weet en ondanks dat 
voelt zij zich niet door Hem veroordeeld. 
Jezus laat haar voelen dat Hij haar ziet en 
dat het Hem alleen om haar gaat. Hij ver-
langt er intens naar om haar bevrijd te zien 
van een leeg en uitzichtloos bestaan. En dat 
is ook Zijn verlangen voor jou ongeacht jouw 
achtergrond. Open je hart vandaag zodat je 
Zijn schoonheid gaat zien en Zijn liefde gaat 
herkennen. Hij wil jou laten zien dat jij ertoe 
doet. Jij bent belangrijk, gewild en geliefd. 
Net als die vrouw uit Samaria. En Jezus wil 
jou ontmoeten, precies daar waar jij op dit 
moment bent. 
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als 70% van de aarde water bevat?! En in de 
damp van Zijn adem werden prachtige pla-
neten gevormd. Als we de gehele schepping 
overzien, dan hebben we nog maar een frac-
tie gezien van wat God heeft gedaan en heb-
ben we nog maar een fluisterend woord van 
Hem gehoord (Job 26:14). Zelfs de grootst 
mogelijke metingen die in onze schepping 
kunnen worden verricht, vormen slechts een 
zwakke afspiegeling van de grootheid van 
God. En diezelfde God kon zeggen: ‘Ik blijf 
op een afstand’, maar nee, Hij besloot zich te 
verbinden met ons mensen. Job 33:4 (NBG) 
zegt: ‘De Geest van God heeft mij gemaakt. 
De adem van de Ontzagwekkende doet mij 
leven!’  
 
Ik heb een jaar in Australië gewoond waar 
ik God beter mocht leren kennen. Ik werd 
zo vol van God dat ik niet anders wilde dan 
leven voor Hem, dus ik vroeg God: ‘Wat moet 
ik gaan doen na dit jaar hier in Australië?’  
Als ik daarvoor bad en erover sprak met 
mensen, zag ik mezelf werken op een houten 
dak met Afrikanen. Om een lang verhaal kort 

Dag 4 
‘De Here is groot en zeer te prijzen,  
zijn grootheid is ondoorgrondelijk.’  

Psalm 145:3 (NBG)

God is almachtig, alomtegenwoordig en 
alwetend. Nog voordat er ook maar een 

lichtpuntje aan de horizon te zien was, sprak 
God in het donker en liet het licht worden 
met drie woorden. ER ZIJ LICHT. En het was 
licht. Moet je je voorstellen dat Hij vervol-
gens zei: ‘Laat er ruimte zijn in het midden 
van het water, en laat dat scheiding maken 
tussen water en water! En hij noemde die 
ruimte hemel’ (Genesis 1:7,8). Daaropvol-
gend werden er honderd biljard sterrenstel-
sels geformeerd in die hemel. In Jesaja 40:12 
staat: ‘Wie heeft de wateren met de holte van 
zijn hand opgemeten?’ In onze holte past 
misschien een eetlepel water, moet je voor-
stellen hoe groot de hand van God moet zijn 


