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Ik draag dit boek op aan mijn moeder, die me altijd erg aange-
spoord heeft om dit boek te voltooien. Ze liet me haar waarde-
ring voor wat ik opschreef op verschillende manieren blijken. 
Ze had het manuscript op haar nachtkastje liggen en las er 
iedere morgen in. En toen ze eens op reis was, vroeg ze mij of 
ik haar elke dag het stukje voor die dag kon mailen. Toen ze 
overleden was aan kanker, vond ik veel van wat ik geschreven 
had, handgeschreven terug in het dagboek dat ze dagelijks bij-
hield. Mijn moeder die altijd in alle omstandigheden voor mij 
gebeden heeft, opende haar hart voor mijn overdenkingen. 
Ze kon prachtige verhalen vertellen en droomde ervan ooit een 
kinderboek te schrijven. Ze heeft dat nooit kunnen doen. Toch 
is dit boek - van mijn hand - vrucht van wie zij was!

Bedankt, Ma! Dit is uw erfenis.





Als je vrienden met je willen praten, bellen ze je op je mobiel-
tje, sturen ze je een mailtje of een sms-je. Maar als je beste 
Vriend – Jezus – met je wil praten, maakt Hij direct contact 
met jouw hart.
In deze wereld, waarin iedereen altijd haast heeft, horen maar 
weinig mensen zijn stem. Ik heb geleerd dat ik eerst stil moet 
worden, en moet beseffen dat Hij God is (zie Psalm 46:11).

In sommige bijbelvertalingen staat dat iets anders. Er staat: 
‘Wees stil’. Of ‘Staak de strijd’, of ‘Leg je wapens neer’. Ik voeg 
die vertalingen wel eens samen: Staak de strijd tegen je zorgen 
en leg je wapens neer. Wees stil en ontspan je in de aanwezig-
heid van God.



Als christen bid ik al jaren en houd ik stille tijd. Ook houd ik al 
een tijdje gebedsdagboeken bij. Toen ik terugbladerde in die 
dagboeken zag ik dat ik altijd aan het woord was.  Maar ik wil-
de juist horen wat God te zeggen had, niet alleen in de Bijbel, 
maar ook in mijn hart en in mijn gedachten. Ik besloot naar 
Hem te gaan luisteren en alles op te schrijven wat ik dacht dat 
Hij zei. Dat voelde wel een beetje vreemd, maar ik ging echt 
van Hem ‘horen’. Zijn boodschap was heel eenvoudig, paste 
bij wat er in de Bijbel staat en bij wat er op dat moment in mijn 
leven gebeurde.

Toen ik dat merkte, ben ik vaker gaan luisteren. Meestal schrijf 
ik in een schrift op wat Hij zegt, maar soms ben ik gewoon stil 
en luister ik alleen maar.
De stukjes in dit dagboek zijn een aantal van de woorden die 
ik heb opgeschreven. Ik heb ze zo opgeschreven dat het lijkt 
alsof Jezus ze tegen jou zegt. Dus als er staat: ‘Ik’, of ‘Mij’, of 
‘mijn’, gaat het altijd over Jezus. En als er staat ‘jij’ of ‘jouw’, 
dan slaat dat op jou, de lezer.

Ik hoop dat je elke dag even een rustig plekje en een rustig 
moment weet te vinden om de stukjes te lezen. Misschien ga 
je zelf wel je eigen dagboek bijhouden, en opschrijven wat jij 
denkt dat Jezus tegen jou zegt!

Je hebt vast wel gehoord dat Jezus voor onze zonden aan het 
kruis is gestorven en onze straf op zich heeft genomen. Als je 
Hem nooit hebt gevraagd of Hij ook jou Redder wil zijn – ook 
jouw zonden wil vergeven – wacht daar dan niet langer mee.



Jezus werd ook wel ‘Immanuël’ genoemd, dat betekent: God 
met ons. Hij is de God die bij jou is. Ik bid dat je zijn vrede 
en zijn aanwezigheid zult ervaren, telkens als je tijd voor Hem 
maakt!

Sarah Young





Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als 
jullie Mij tenminste zoeken met heel je hart.

Jeremia 29:13
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Op avontuur!

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. 
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik 
zal je een hoopvolle toekomst geven.

Jeremia 29:11

Het is een nieuw jaar! En Ik heb een mooi avontuur voor jou in 
gedachten. Kom bij Me, en laat Mij je hart veranderen. Maak 
niet dezelfde fouten als vorig jaar. Probeer dit jaar de dingen 
op mijn manier te doen.

Ik weet dat het spannend is om dingen anders te doen. Maar 
Ik ken je, en Ik begrijp je helemaal. Je kunt Mij vertrouwen; Ik 
hou van je en ben altijd bij je. 

Of je nu op school bent of thuis, met je vrienden praat of je 
huiswerk maakt, blijf aan Mij denken. Laat Mij je de weg wij-
zen. Ik neem je mee op een reis die jou zal veranderen. Ook 
zul je de wereld en de mensen om je heen anders gaan bekij-
ken. Echt, Ik heb grote plannen voor jou. En bij elke stap die je 
zet, zal Ik er voor je zijn!

Lees ook: Romeinen 12:2
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Kies voor Mij

De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo 
bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één 
ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel geko-
zen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’

Lucas 10:41-42

Wat heb je het druk! Stop eens even. Leg je spel weg, zet je mo-
bieltje uit, doe de computer uit en breng wat tijd met Mij door.

Zelfs nu nog blijf je nadenken over je plannen en problemen 
van vandaag. Zet die gedachten maar even aan de kant. Denk 
aan Mij en aan hoeveel Ik van je houd. Ik weet al precies wat 
er deze dag gaat gebeuren. Maak je geen zorgen, Ik zal je alles 
geven wat je nodig hebt voor deze dag.

Vergeet onze tijd samen niet. De computer, je mobieltje en je 
huiswerk lopen niet weg; ze zijn er zo ook nog wel. Zet Mij op 
nummer één – de zegeningen die Ik je geef, zijn voor altijd.

Lees ook: Psalm 105:4; Lucas 10:39-42
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Ik ben sterker dan de wereld

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. 
Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de 
wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld over-
wonnen.

Johannes 16:33

Denk eens aan hoe heerlijk het is om een zwembad of de zee 
in te duiken op een warme zomerdag. Zo heerlijk is mijn vrede 
ook. Mijn vrede zal je verfrissen en je nieuwe kracht geven. En 
die vrede kun je altijd ervaren.

Je komt vandaag misschien problemen en moeilijkheden te-
gen. Maar je staat er nooit alleen voor. Ik ben altijd bij je. Ik ben 
de beste Vriend die je ooit zult hebben. Ik loop vlak naast je, 
zodat Ik je kan troosten en kracht kan geven. Ik loop ook voor 
je uit, zodat Ik je kan helpen met de dingen die gaan komen. 
En Ik ben in je, zodat jij je veilig voelt en zonder angst alles 
kan doen.

Er zijn problemen en moeilijke dingen, maar laat die je niet 
ontmoedigen. Ik heb al deze problemen in de wereld al over-
wonnen. In Mij zul je vrede en rust vinden.

Lees ook: Psalm 31:19-20
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Een nieuwe gewoonte

Als een herder weidt Hij zijn kudde: zijn arm brengt 
de lammeren bijeen, Hij koestert ze, en zorgzaam 
leidt Hij de ooien.

Jesaja 40:11

Iedereen heeft gewoonten – sommige zijn goed en sommige 
niet. Aan het begin van deze dag wil Ik je een nieuwe gewoonte 
aanleren. Probeer eens te zeggen: ‘Ik vertrouw op U, Jezus,’ 
ondanks wat er allemaal om je heen gebeurt. Denk eraan dat 
Ik de wereld in mijn hand heb, en dat Ik van jou houd met 
een liefde die hoger is dan de hoogste berg, en dieper dan de 
diepste oceaan.

Als jij zegt: ‘Ik vertrouw U, Jezus’ zeg je dat je weet dat Ik de 
touwtjes in handen heb en dat Ik sterker ben dan alle andere 
dingen. En zo verliest de angst zijn grip op jou. Dus als je iets 
moeilijks meemaakt, vertrouw er dan op dat Ik je erdoorheen 
help en het zal gebruiken om je geloof te laten groeien. Op Mij 
vertrouwen is een gewoonte die je nooit meer wilt loslaten.

Lees ook: Psalm 63:2; Jesaja 40:10; Psalm 139:7-10
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