Willem de Vink

Wow, zo ben jij! Ja, jij bent goed genoeg, gewild, uniek,
gezegend en nog veel meer.
Ontdek het zelf in dit dagboek. Elke dag, drie maanden lang, zul
je je verbazen over Gods liefde voor jou. Iedere week vanuit een
ander thema. Elke dag spreekt de Bijbel, krijg je uitleg en kun je
een gebed meebidden. Je zult gaan beseffen hoeveel God van je
houdt!
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Zo ben jij!

Willem de Vink is auteur van drie succesvolle dagboeken voor
volwassenen (Goede genade!, Genade op genade, Inspirator) en
van de veel gelezen en geprezen Tienerbijbel.
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Wie ben jij? Mag de belangrijkste persoon die er bestaat dat
zeggen? God de Vader ziet in jou zijn kind. Hij zegt dat jij net zo
mooi, waardevol en geliefd bent als Jezus.

tiener

BIJBEL

Vooraf
Jij bent zo geliefd! Echt, hoe beter je Jezus leert kennen, hoe beter je
zult begrijpen hoe veel jij waard bent. God de Vader en Jezus zijn Zoon
hadden de beste relatie die er in de hele kosmos bestaat. Toch gaf God
de Vader zijn Zoon Jezus op voor jou. Om te laten zien hoe veel Hij van
je houdt. Hij wilde jou winnen, en tot zijn geliefde kind maken. Net zo
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1. Ik ben … stralend

Ik loof u voor het ontzaglijke wonder
van mijn bestaan, wonderbaarlijk is
wat u gemaakt hebt.
Psalm 139:14a
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Dag

1 God straalt als Hij aan jou denkt
Zelf lezen

ik ben STRALEND

Genesis 1:1-31 tot en met 2:4
God is licht. In Hem is helemaal geen duisternis. Maar Hij is onzichtbaar
voor ons. Toch wilde Hij dat we zouden weten wat voor een licht Hij
is. Hij is de Vader. Jij bent zijn kind. Je aardse vader heb je tijdelijk. Je
hemelse Vader is je eeuwige Vader. Jij mag het onveranderlijke licht van
zijn liefde opvangen.
Daarom zei God bij de schepping als eerste dat er licht moest zijn. Hij
zei dat zelfs vóór Hij de zon, maan en sterren schiep.
‘Licht zal er zijn!’ zei Hij.

Hij bedoelde het licht waarmee Hij zou stralen als Hij aan jou dacht.
God wilde vóór alles dat je zou weten dat Hij als een Vader straalt over
zijn kinderen.
En dus ook over jou.
Om te onthouden
‘Moge de heer u zegenen en u beschermen,
moge de heer het licht van zijn gelaat over u
doen schijnen en u genadig zijn,
moge de heer u zijn gelaat toewenden en u
vrede geven.’
Numeri 7:24-26

Jouw reactie

Vader, hoe is het mogelijk dat U zo blij met me bent dat uw
gezicht ervan straalt als U mij ziet. En dan te bedenken dat
U mij altijd ziet. Ik wil graag veel van uw liefde opvangen!
Tip
Kijk in de spiegel en zeg (hardop): ‘Lieve Vader, U houdt van mij!’
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Tienerbijbel blz. 16-21
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Dag

ik ben STRALEND

2 Dank God dat jij er bent
Zelf lezen

Hersenkraker

Psalm 139:1-18

Hoeveel haren heb jij op je hoofd? Jezus zegt dat God ze allemaal heeft
geteld!

In een enorm heelal met ontelbare sterrenstelsels en planeten …
op een aardbol die je in je hele leven nooit helemaal rondloopt …
tussen miljarden unieke mensen met allemaal een ander DNA …
daar ben jij, omdat God jou wilde. En wat je ook zegt of doet, hoe je je
ook voelt of wat er ook gebeurt, Hij vindt je mooi. Hij ziet je zitten. Hij
houdt van jou.

Jouw reactie

Dank U Vader, dat ik er helemaal mag zijn. Dank U dat U
van mij houdt zoals ik ben. Uw liefde voor mij vult mij en
maakt me dankbaar en blij.

Kijk hoe je gemaakt bent. Hoe alles beweegt en werkt. Zelfs wat jij
gek vindt aan jezelf hoort bij jou. Alles wat je denkt, zegt, droomt
en doet, dat ben jij. Stel je dan eens God voor. Wat je ook over Hem
denkt, Hij is altijd beter. Hij heeft altijd nog meer liefde voor jou. Als je
dat weet, ga je vanzelf stralen.

Om te onthouden
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn
bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Psalm 139:14a
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Tienerbijbel blz. 22-23
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Dag

3 God had jou al vóór de schepping
op het oog
Zelf lezen

ik ben STRALEND

Efeziërs 1:3-8
Een kunstenaar kan heel lang met een kunstwerk in gedachten
rondlopen, voordat hij het maakt. Maar wat is hij blij als het er is!
God is de grootste kunstenaar. Hij dacht al aan jou voordat Hij de
wereld schiep. Hij wilde jou. Hij verlangde naar jou, omdat Hij zijn
Vaderliefde aan je wilde geven.
Geloof het of niet, maar God de Vader vindt jou perfect. Net zo
perfect als zijn geliefde Zoon Jezus, net zo stralend. Hij vindt dat,
omdat Hij vol genade is. En genade betekent: onverdiende gunst.
Jezus heeft die genade voor jou mogelijk gemaakt. Vind je jezelf niet
altijd perfect? God schenkt je bij voorbaat zijn goedheid en liefde!
Jouw reactie

Lieve, lieve Vader, wat een wonder dat U al vóór de schepping
aan mij dacht. Dat U mij toen al wilde en naar mij verlangde.
En wat een wonder dat ik er nu mag zijn als uw geliefde
kind.
Tip
Blijf telkens als je in de spiegel kijkt zeggen: ‘Lieve Vader, U houdt
van mij!’
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Tienerbijbel blz. 562-563

Om te onthouden
In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol
liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn
wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot
eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
Efeziërs 1:4-6

17

Dag

4 Jij bent die schat, die parel!
Zelf lezen

ik ben STRALEND

Matteüs 13:44-46
Jezus vertelt een verhaal. Een arbeider vindt een schat in een akker.
Hij verkoopt alles wat hij heeft voor die akker. Nu heeft hij zijn schat!
En nog een verhaal. Een koopman vindt een parel. Die is in zijn ogen zo
mooi, dat hij alles wat hij heeft verkoopt om hem te kunnen kopen.

Jouw reactie

Dank U Jezus, dat U Uzelf heeft gegeven om zo met mij te
ruilen. Nu mag ik net zo’n geliefd kind van God zijn als U
bent. Ik ben een schat, een parel in uw hand.

Jezus bedoelt met die kostbare schat jou en mij. En met die stralende
parel ook. God gaf alles om jou en mij te kunnen krijgen. Hij gaf Jezus,
die Hij ruilde voor jou. God heeft jou gekocht en betaald met Jezus.
Jij bent Hem net zo veel waard als zijn geliefde Zoon!

VRAAGJE
Weet je dat God Jezus heeft gegeven voor de hele wereld? Voor alle
mensen? Hij heeft bewezen hoe veel Hij van je houdt toen Jezus voor
jou stierf aan het kruis.

Om te onthouden
God heeft hem die de zonde niet kende voor ons
één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem
rechtvaardig voor God konden worden.
2 Korintiërs 5:21
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