
ELKE DAG GEBOEID



Ik wou dat ik iets kon schrijven, zo kort en krachtig dat nie-
mand het meer vergeet. Want dat verdient dit boek.

Ja, ik denk dat ik het heb: Léés dit boek.

U luistert dan naar mensen die mijn eigen leven geraakt en 
zeer beïnvloed hebben.

Anne van der Bijl
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Inleiding

Dit dagboek bevat geen theoretische meditaties, maar praktische 
overdenkingen. Ze zijn gebaseerd op het Woord van God en de er-
varingen van mensen die geleden hebben voor hun geloof in Jezus 
Christus. 
Meer dan vijfentwintig geestelijke leiders van over de hele wereld heb-
ben aan dit boek meegewerkt. Allen hebben aan den lijve ondervonden 
wat het betekent christen te zijn in een anti-christelijke omgeving. 
Velen van hen zijn vervolgd of hebben gevangen gezeten voor hun 
geloof, samen meer dan honderd jaar. 
Sommige overdenkingen zijn in het geheim geschreven, andere vanuit 
een isoleercel. Enkele mensen leven niet meer. Zij hebben de hoogste 
prijs betaald en hun leven gegeven voor hun geloof. Door dit boek 
spreken zij, ook al zijn ze gestorven. 
En spreken doen ze... allemaal. Niet over hun lijden, maar over hun 
God en Heiland.

Wat is hun geheim? Hoe konden ze standhouden, ondanks de pijn? 
Hoe overwinnen, ondanks zware strijd? Daarover gaat dit boek. Zij 
delen hun geheim met ons. 

Ontroerend door de eenvoud, diep door de praktijk. Geen klaagliede-
ren, maar lofzangen voor de God die altijd trouw bleef, ook als zij in 
grote gevaren verkeerden. 
Ik heb geprobeerd hun overdenkingen zo goed als mogelijk in hun 
eigen schrijfstijl weer te geven. Bij een aantal overdenkingen heb ik 
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er een toepassing bij geschreven. Bij andere was dat niet nodig. Hun 
boodschap was zelf de toepassing. 
Enkele schrijvers hebben een academische opleiding gehad, andere 
kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Maar als u hun overdenkingen 
leest, zal uw reactie dezelfde zijn als die van Handelingen 4:13: “...en 
zij herkenden hen, dat zij met Jezus geweest waren.”
Vele van hen verkeren nog steeds in gevaar. Wilt u, als u leest, aan hen 
denken en voor hen bidden?

Het is opvallend hoe dikwijls zij de Psalmen van David aanhalen. 
Daarom heb ik een aantal van zijn Psalmen als een rode draad door dit 
boek laten lopen. 
Elke maand begin ik met een overdenking over een persoon in de Bij-
bel. Het lijden van de medewerkers aan dit boek is niet iets nieuws. 
Ook mensen als Noach, Abraham, Mozes en vele anderen hebben ge-
leden. Vandaar dat ik elke maand met een Bijbels karakter begin, om 
daarna te luisteren naar mensen uit onze eigen tijd. 
Mijn keuze van personen uit de Bijbel is onvolledig, dat besef ik. Men-
sen als Jeremia, Johannes de Doper en Stefanus heb ik niet behandeld. 
Dat is jammer, maar ik moest een keuze maken.

U zult veel namen van schrijvers herkennen. Misschien hebt u voor 
hen gebeden of over hen gelezen. U zult ook veel namen missen. Niet 
iedereen kon een bijdrage leveren. Aan het eind van elke maand heb ik 
een aantal uitspraken van hen opgenomen. Pittige uitspraken, die stof 
tot nadenken geven. Ik heb daar zelf enkele aan toegevoegd, zonder de 
vermelding van mijn naam, en volsta met “iemand”. 
Sommige uitspraken zijn door de jaren heen door meerdere mensen 
aangehaald. Het is moeilijk te achterhalen wie de uitspraak het eerst 
heeft gedaan. 
Als de werkelijke bron niet bekend is, heb ik volstaan met: “onbekend”. 
Het gaat ook niet om wie het gezegd heeft, maar om de boodschap. 

De medewerkers aan dit boek stel ik aan het begin van een maand kort 
aan u voor, zodat u weet wie de schrijvers zijn. Sommige namen moest 
ik veranderen, voor hun veiligheid.  

Vele mensen hebben aan dit boek meegewerkt. Ook vele medewerkers 
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van Open Doors, over de hele wereld. Ik dank hen allen zeer voor hun 
hulp. Ze hebben dikwijls onder moeilijke en gevaarlijke omstandighe-
den de materialen bij de schrijvers moeten ophalen. 
Ook de secretaresses, die de overdenkingen in het Engels hebben ver-
taald, ben ik zeer dankbaar. De overdenkingen uit China waren met 
de hand in het Chinees geschreven, interessant, maar voor ons on-
leesbaar!
In het bijzonder wil ik Elly Stegewans en Klaas Muurling danken voor 
hun hulp, steun en bemoediging. Drie jaar is er aan dit boek gewerkt. 
Als ik het soms niet meer zag zitten, waren hun bemoe di gingen altijd 
een aansporing om door te gaan. 
Zonder de grote hulp en steun van mijn vrouw Lies zou dit boek nooit 
tot stand zijn gekomen. Haar adviezen en gebeden waren kostbaar, zeer 
kostbaar. De Psalmen van David zijn ook door haar uitgekozen. 
Bovenal dank aan Hem die zijn Kerk bewaart en bouwt, door alle eeu-
wen heen. 
Samen met de Lijdende Kerk heffen we onze ogen op naar Hem en 
zeggen:
 
“Vanwaar zal onze hulp komen?”

En we belijden:
 
“Onze hulp is van de Here
Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. 
Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en nooit laat varen het werk van zijn handen.”

Moge Hij dit boek gebruiken om u dagelijks te voeden. 
Mogen deze overdenkingen u boeien en aansporen te bidden voor hen 
die nog altijd geboeid zijn. 

Jan Pit



Januari

Schrijvers van deze maand

Irina Ratoesjinskaja uit Rusland heeft zeven jaar gevangen gezeten 
in een werkkamp. Over haar ervaringen heeft zij een ontroerend boek 
geschreven: “Grey is the colour of hope”.

Gerhard Hamm uit Rusland heeft vele jaren doorgebracht in gevan-
genissen en strafkampen in Noord-Siberië.

Constantin Caraman uit Roemenië heeft drie maal gevangen gezeten 
voor zijn geloof.
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1 januari

Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had 
over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot 

redding van zijn huisgezin.
(Hebreeën 11:7)

Noach wandelde met God.
(Genesis 6:9)

Noach

Het bijzondere van Hebreeën 11 is dat hier het verhaal wordt verteld 
van mensen die iets deden  wat niemand vóór hen had gedaan. Zij 
stapten het onbekende binnen.

Noach bouwde een ark, hoewel hij geen voorbeeld had. Nog nooit had 
iemand een ark gebouwd, gewoon omdat er nog nooit een zondvloed 
was geweest.
De mensen moeten Noach een zonderlinge man hebben gevonden, 
en zijn zonen simpele mensen die dwaas in de voetstappen van hun 
vader traden.
Noach handelde in blind, onvoorwaardelijk vertrouwen naar wat God 
hem had geopenbaard. “Noach deed het; geheel zoals God het hem 
geboden had, deed hij” (Genesis 6:22). Daaruit bleek zijn standvastig 
geloof en absolute gehoorzaamheid.
Zijn geheim: temidden van de tegenstand wandelde hij met God. 

Door het jaar heen zullen we waarschijnlijk in situaties terechtkomen 
die absurd lijken. Maar laten we van Noach leren dat zij die met God 
wandelen, nooit in de duisternis zullen zijn; zij zullen het licht des 
levens hebben.
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2 januari

Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf;
over weinig zijt gij getrouw geweest,

over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.
(Matteüs 25:21)

Noach

De bouw van de ark is de langste geloofsbeproeving die in het Woord 
van God voorkomt.
Noach was honderd twintig jaar lang een prediker van de gerechtigheid 
geweest en had op het komende oordeel van God gewezen.
Hoewel alles hem tegenzat, volhardde hij in het geloof. Hij kreeg geen 
bevestiging dat hij op het juiste spoor zat. Hij kreeg ook geen enkele 
buitenstaander aan zijn kant. Wat een trouw: honderd twintig jaar lang 
prediken en evangeliseren, en geen enkele bekeerling!

Het geloof zoekt geen bewijs. Het geloof volgt alleen maar de richting 
en instructies van God.

Tot  hen die in geloof wandelen, zegt God: “Goed gedaan!” Niet: gij 
goede en succesvolle slaaf, maar “gij goede en getrouwe slaaf.”
God zoekt geen succes. Hij zoekt trouw. Zij die getrouw zijn, zullen de 
mooiste woorden horen: “Ga in tot het feest van uw heer.”
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3 januari

Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen,
knielen voor de Here onze Maker; want Hij is onze God,

en wij zijn het volk dat hij weidt...
Och, of gij heden naar zijn stem hoordet! Verhardt uw hart niet... 

(Psalm 95:6-8)

Noach

Noach predikte honderd twintig jaar lang, door woord en daad, tegen 
de corruptie en het geweld van zijn tijd. Hij waarschuwde voor het 
komende oordeel, maar niet één man of vrouw kwam tot geloof. Meer 
dan honderd jaar lang zagen de mensen de ark van de redding, maar 
weigerden de waarschuwing van Noach ter harte te nemen. Hiertoe 
behoorden zelfs de werklieden, die Noach hadden geholpen de ark te 
bouwen, die zijn getuigenis hadden gehoord en getuige waren geweest 
van zijn godvruchtig leven. Door hun ongeloof verdronken ze buiten 
de ark die ze zelf hadden helpen bouwen. Wat een tragedie – zo dichtbij 
en toch zo ver weg!
De tijd heeft de mensen niet veranderd. God waarschuwt de mensen 
nog steeds voor het komende oordeel. Hij biedt hun nog steeds hoop 
aan, door de ark van de redding: Jezus Christus.
“Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de 
Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed 
waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot 
op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de 
zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de 
Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aan-
genomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen 
aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden en één 
achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw 
Here komt” (Matteüs 24:37-42).
“Treedt toe, laten wij ons nederwerpen voor de Heer, onze Maker 
– want Hij is onze God” (Psalm 95:6,7).
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4 januari

Mijn boog stel Ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het
verbond tussen Mij en de aarde.

(Genesis 9:13)

Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien.
(Openbaring 1:7)

Noach

Noach leefde in een van de moeilijkste tijden in de geschiedenis, in 
een wereld zonder God, waar de mensen kwaadaardig en op zichzelf 
gericht waren.
“Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde, 
berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en 
het smartte Hem in zijn hart... Maar Noach vond genade in de ogen 
des Heren” (Genesis 6:5-8). Na het oordeel van God stapte Noach een 
heel nieuw tijdperk in de geschiedenis van de wereld binnen: “Mijn 
boog stel Ik in de wolken... een teken van het verbond tussen Mij en 
de aarde” (Genesis 9:13).
De regenboog was een herinnering aan het verleden en een verzekering 
voor de toekomst; een zichtbaar teken van de belofte van God. Hoewel 
de aarde aan het einde van dit tijdperk opnieuw (door vuur) verwoest 
zal worden, leven we nu in een tijd van genade en belofte. Voordat God 
de aarde zal vernietigen, zal iets anders in de wolken zichtbaar zijn: niet 
een regenboog, maar de Zoon des Mensen.
Tussen de regenboog van Noach en de wederkomst van Christus mo-
gen wij met God wandelen, in de richting die God aanwijst. 
Misschien behoren we tot de weinigen die in zijn richting wandelen, 
maar we hebben een grote wolk van getuigen om ons heen; mannen 
en vrouwen die de moed hadden voor Christus uit te komen.
Laten wij daarom met volharding lopen, en daarbij onze ogen op  Jezus 
gericht houden – totdat we Hem bij zijn heerlijke wederkomst zullen 
zien.


