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Woord vooraf 
Veel christenen zouden graag meer tijd willen doorbrengen met God, maar hoe doe je dat? Hoe maak je 

in de hectiek van alledag ook nog tijd vrij voor God? Waar haal je de discipline en de tijd vandaan? Goed 

nieuws: het kan! En ook jij kunt het! Met deze getuigenis hoop ik je daarbij te helpen in deze tijd van 

bidden en vasten. Het enige wat je nodig hebt, is een pen en papier en een paar minuten.     

 

Praktisch 
Dit is een praktische handreiking voor een manier om stap voor stap je tijd met God vorm te geven. Het 

biedt handvatten en structuur, maar tegelijkertijd ruimte om het op je eigen manier te doen. Hoe je het 

doet, maakt niet zoveel uit. Het belangrijkste is dat je aan de slag gaat en dat je God ruimte geeft in 

jouw leven.  

De meeste Bijbelteksten die geciteerd worden, zijn afkomstig uit de Basisbijbel (www.basisbijbel.nl).  

Voor startende lezers is dit een vertaling die gemakkelijk te lezen en te begrijpen is. Voor meer ervaren 

lezers die gewend zijn met een andere vertaling te werken, kan het lezen van een andere Bijbelvertaling 

helpen om net even anders naar een bekende tekst te kijken en iets nieuws te ontdekken. Dat was in 

ieder geval mijn ervaring. Soms heb ik er toch voor gekozen een tekst uit een andere vertaling te citeren, 

omdat een belangrijk woord uit de grondtekst duidelijker vertaald wordt in die vertaling of omdat een 

tekst net iets sprekender verwoord wordt. Voel je vrij om teksten zelf na te zoeken in de vertaling van 

jouw voorkeur en om jouw eigen vertaling te gebruiken bij de tijd die je doorbrengt met God. Als er een 

andere vertaling gebruikt is dan de Basisbijbel, dan wordt dat vermeld.  

 

Hoe het begon 
Het idee om dit te schrijven is ontstaan in een moeilijke periode in mijn leven. Mijn dagelijks leven liep 

door verdrietige omstandigheden van de rails en van het ene op het andere moment moest ik zien te 

overleven. Dat wat ik allemaal op een dag moest doen, was overweldigend en in mijn hoofd was het een 

chaos. Concentreren lukte niet meer en bidden en Bijbellezen al helemaal niet. Toch had ik God meer dan 

ooit nodig. Hoe kon ik Hem weer terugvinden? 

Op een dag hoorde ik het lied Mooi van Marco Borsato. Het lied raakte me en zette me aan het denken 

over de manier waarop ik in het leven sta en de manier waarop ik mijn leven vormgeef. Het was alsof God 

zelf tot me sprak en me twee praktische aanwijzingen gaf:  

1. Verander je denken. 

2. Begin en eindig je dag met Mij. 

Deze twee praktische aanwijzingen heb ik omarmd en toegepast. In de volgende paragraaf neem ik je mee 

in mijn verhaal en laat ik je zien hoe ik deze twee principes heb toegepast en hoe ze mij geholpen hebben 

om mijn tijd met God vorm te geven.  

http://www.basisbijbel.nl/


 

  

MOOI 

Hoe val je in slaap? Hoe begint je dag? 

Open je je ogen met een traan of met een lach? 

En kijk je om je heen, en zie je dan de zon? 

Of zoek je achter alles naar de schaduw op de grond? 

Leef je voor geluk? Of sterf je van verdriet? 

En voelt dat als een keuze of heb jij die keuze niet? 

Het maakt niet echt iets uit, of dat de waarheid is of niet, 

Het is hoe jij het ziet. 

 

Hoe mooi kan het leven zijn, 

Het is maar hoe je kijkt, het is maar wat je droomt. 

Hoe mooi is jouw werkelijkheid, jij bent net zo rijk, 

Zo rijk als je je voelt. 

 

Weet je wat je hebt? Is de cirkel rond? 

Zie je wat er staat of mis je enkel wat er stond? 

Krijg je wat je wilt, of zelfs meer dan wat je vroeg? 

Ben je tevreden met het minste of is het meeste niet genoeg? 

Raak je verwonderd van de sneeuw, van het ruisen van de wind? 

Geniet je van de vogels, van het lachen van een kind? 

Creëer je je geluk, want binnen in jezelf is waar het eindigt en begint. 

 

Hoe mooi kan het leven zijn, 

Het is maar hoe je kijkt, het is maar wat je droomt, 

Hoe mooi is jouw werkelijkheid, jij bent net zo rijk, 

Zo rijk als je je voelt, 

Zo rijk als je je voelt. 

 

Hoe mooi kan het leven zijn, 

Het is maar hoe je kijkt, het is maar wat je droomt, 

Hoe mooi is jouw werkelijkheid, jij bent net zo rijk, 

Zo rijk als je je voelt, 

Zo rijk als je je voelt, 

Zo rijk als je je voelt. 

 



 

1. Ga anders denken!  

Marco Borsato legt in zijn lied de nadruk op de manier waarop je naar de dingen kijkt: ‘Het is maar hoe 

je kijkt (…)  Zie je wat er staat of mis je enkel wat er stond?’ Een prachtige herformulering van de vraag 

of het glas halfvol of halfleeg is. Niet de situatie bepaalt hoe we ons voelen, maar de manier waarop we 

over die situatie denken. Persoonlijk krijg ik altijd een beetje de kriebels als mensen me erop wijzen dat 

je het glas ook als half vol kunt zien in plaats van als half leeg. En zeker als jij het echt moeilijk hebt en de 

ander ogenschijnlijk makkelijk praten heeft, zit je vaak niet op zo’n opmerking te wachten. Het is zo’n 

cliché. Maar er zit wel een kern van waarheid in: hoe je over dingen denkt, bepaalt voor een belangrijk 

deel hoe je je voelt en wat je doet, ook als jou dingen overkomen waar je weinig invloed op lijkt te 

hebben of als je onrecht wordt aangedaan. In mijn eigen situatie zag ik enkel de puinhoop in mijn leven 

en ik bedacht hoe het had kunnen zijn en hoe ik het graag gewild had. Ik vond dat ik het recht had om 

verdrietig te zijn en boos en dat een periode van rouw vanzelfsprekend was. En dat was ook zo, dat 

mocht. Laten we elkaar vooral ook de ruimte geven om verdrietig of boos te zijn. Maar uiteindelijk moet 

je wel zelf verder; blijven rouwen bij de puinhopen brengt je niet op de plaats waar je waardevol bent, 

voor jezelf en voor anderen. Daarom is het belangrijk om op een andere manier te kijken en anders te 

gaan denken. Zie je wat er staat? Het duurde bij mij even voordat ik daaraan toe was, maar een andere 

manier van denken heeft me de afgelopen jaren veel opgeleverd.  

Dat onze manier van denken belangrijk is, is niet alleen een inzicht uit de positieve psychologie of een 

mindfulness-principe, maar het is ook een eeuwenoud Bijbels principe. We lezen namelijk in een van de 

brieven van Paulus:  

Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, 

doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders 

gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt. 
(Romeinen 12:2)  

Het is dus belangrijk dat we vanuit Gods perspectief leren kijken naar ons leven. Het gaat er daarbij niet 

om dat we een trucje toepassen en alles in ons leven altijd alleen maar positief benaderen. Nee, het 

gaat erom dat we ons denken in lijn brengen met Gods denken en dat we op Zijn manier naar ons leven 

gaan kijken. Je geluk wordt niet bepaald door je omstandigheden, maar geluk vind je binnen in jezelf. 

Binnen in je woont namelijk Gods Geest. Hij leert je kijken met Gods ogen en Hij leert je een nieuwe 

manier van denken.  

Dat was de eerste aanwijzing die God mij gaf: verander je denken. Een pittige, maar belangrijke les. 

Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig gaf God er een tweede aanwijzing bij, die heel praktisch was 

en direct toepasbaar. Hij legde mij uit hóe ik mijn denken kan veranderen.  

 

2. Begin en eindig je dag met Mij 

‘Hoe val je in  slaap en hoe begint je dag?’ God vestigde mijn aandacht op dit ene zinnetje uit het lied van 

Marco. En tot op de dag van vandaag ben ik Hem daar intens dankbaar voor. Je denken veranderen doe 

je namelijk niet zomaar even. Er is heel wat voor nodig om ingesleten denkpatronen te doorbreken. 

Gelukkig heeft de Heer de afgelopen jaren een aantal mensen op mijn pad gebracht die me af en toe een 



spiegel voorhouden en die me helpen om denkpatronen aan het licht te brengen, die voor mij zo 

vanzelfsprekend zijn dat ik ze zelf niet zie. Maar het begon allemaal met dit ene zinnetje: Hoe val je in 

slaap en hoe begint je dag?  

Hoe je dag ook loopt, aan een nieuwe dag beginnen en aan het eind van de dag in slaap vallen (of een 

poging daartoe doen), doe je altijd. Soms heb je een slechte dag of een slechte nacht, maar in ieder geval 

gaat de zon elke dag op en ook weer onder. Het zijn twee vaste momenten, die telkens terugkeren. God 

wees me erop dat het belangrijk is die twee momenten te benutten als ik mijn denken en mijn leven wilde 

veranderen. Hij adviseerde me mijn dag met Hem te starten en ook met Hem af te sluiten: Hoe val je in 

slaap en hoe begint je dag? 

Mijn dag begon (vermoedelijk zoals bij velen) doorgaans met mijn mobiele telefoon: e-mails, apps en 

social media checken (en natuurlijk ook direct even reageren en iets leuks plaatsen), het nieuws scannen 

en controleren hoe mijn bankrekening ervoor stond (wat ook direct voor de nodige hoofdbrekens 

zorgde). Daarna volgde een gezellig en hectisch ochtendritueel met het gezin (ontbijten, heeft iedereen 

al zijn spullen, wie is wanneer thuis, hoe laat eten we en wie laat de hond uit?) en daarna kwam het 

werk (druk, druk, druk) en vervolgens herhaalde de hectiek thuis zich aan het einde van de dag vrolijk 

nog een keer. Als ik ’s avonds naar bed ging, was ik de hele dag door zo in beslag genomen door van 

alles en nog wat, dat ik het gevoel had dat ik veel te veel gedaan had en tegelijkertijd nog veel te weinig. 

En erger nog: ik miste de essentie.  

Zo lang het meeste in mijn leven goed liep, leek dat overigens niet zo’n bezwaar. Hooguit leverde het 

een wat ongemakkelijk gevoel op tijdens de Bijbelstudie op woensdagavond, omdat ik er niet aan 

toegekomen was die voor te bereiden. Maar dat was te overzien. Het was goed genoeg… Tot op het 

moment dat mijn wereld instortte en het echt donker werd in mijn leven. Toen merkte ik dat ik dat ik te 

weinig licht had om mijn weg te vinden. Ik had geen houvast, geen richting en geen idee hoe het verder 

moest. Ik had het gevoel dat ik continu een marathon liep, zonder enige vorm van training vooraf en 

zonder goede warming up. Ik was moe, doodmoe, alles in mij deed pijn en een waterpunt was in geen 

velden of wegen te bekennen. Laat staan de finish. Zo kon het niet langer. Ik besloot te gaan zoeken 

naar een manier om dichter bij God te komen. En daar te blijven. Dat was het moment waarop ik 

besloot tijd vrij te maken voor God door mijn dag met Hem te beginnen en hem voor het slapen gaan 

opnieuw te zoeken.  

Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Voor het slapen gaan lukte het nog wel. Een schietgebedje in 

bed, vlak voordat mijn ogen dichtvielen, bleek gemakkelijk uit te breiden met nog één vers lezen uit de 

Bijbel. Maar in de ochtend God zoeken, dat was voor mij zwaar. Loodzwaar. De enige manier om het te 

kunnen doen, was eerder opstaan. En dat lukte maar niet. Ik zette de wekker, maar koos als het eropaan  

kwam, toch voor de snoozeknop (3x, minimaal) om vervolgens nog vermoeider dan normaal aan mijn 

dag te beginnen. Wel bad ik elke ochtend hetzelfde gebedje: ‘Heer, het is me weer niet gelukt vandaag. 

Wilt U me vergeven? En help me het morgen beter te doen.’ Maar ook de volgende dag lukte het niet en 

die dag erop ook niet. Ten einde raad vroeg ik God of Hij mij wakker wilde maken. En dat deed Hij. Hij 

was wat dat betreft heel vindingrijk. Soms stuurde hij een vrachtwagen die in de vroege ochtenduren 

voor mijn deur al piepend achteruitreed, waardoor ik wakker werd, nog ver voor mijn wekker afging. 

Soms liet hij de glazenwasser in alle vroegte een berichtje sturen, waardoor ik wakker werd van het 

trillen van mijn telefoon. En soms liet hij onze konijnen eindeloos rondjes rennen in hun hok, wat zo’n 

kabaal maakte, dat ik de slaap niet meer kon vatten. En het gebeurde ook heel vaak dat hij me gewoon 



wakker maakte om een uur of 5 in de ochtend. Het lukte me niet elke dag om dan ook echt op te staan, 

maar een aantal keren lukte het wel, en daar hield ik mij aan vast.  

En het mooie was: als het lukte, werd ik zo bemoedigd, dat ik er na verloop van tijd er al naar uitkeek om 

mijn dag te starten met de Heer. Het werd een soort avontuur: wat wil God mij vandaag geven? Een 

nieuw inzicht? Een bemoediging? Een belofte? Ik had nooit gedacht dat tijd met God zo inspirerend zou 

kunnen zijn! Dat is de reden dat ik deze tekst heb geschreven: ik wil graag met je delen hoe bijzonder 

God is en ik wil je aanmoedigen meer tijd met Hem door te brengen, zodat Hij grote dingen kan doen in 

jouw leven.  

Voor diegenen die echt moeite hebben met het starten van hun ochtend: het boek Miracle Morning van 

Hal Elrod heeft mij enorm geholpen in een periode waarin ik het plotseling ’s ochtends toch weer heel 

zwaar vond om vroeg te starten.  

 

Wens voor jou 
Ik hoop dat ik iets voor je mag betekenen door dit getuigenis, zodat jij op jouw beurt Gods liefde weer 

door kunt geven in jouw omgeving. Mijn wens voor jou staat verwoord in de ondertitel van dit 

document: ‘Dichter bij God’. God belooft je dat Hij dichter bij je zal komen als jij de moeite neemt om 

naar Hem toe te komen. In Jakobus 4:8 lezen we: ‘Als u dichter bij God komt, komt God dichter bij u.’ 

(Het Boek).  

‘Dichter bij God’ verwijst ook naar de Psalmen, waar David en andere dichters hun geloofsleven en de 

goedheid van God beschrijven. Toen ik het moeilijk had, heb ik veel troost en steun kunnen putten uit 

de Psalmen. Ik herkende de moeilijkheden die de dichter beschreef, de strijd, de wanhoop, maar ook de 

hoop die de dichter ondanks alles bleef houden. Ik hoop en bid dat de teksten van de dichters jou ook 

zullen bemoedigen en je dichter bij God zullen brengen! 

Ik wens je veel zegen in deze tijd van bidden en vasten! God geeft mensen nieuwe hoop en verwachting. En 

ik bid dat Hij je zal vullen met pure blijdschap en vrede door je geloof. Dan zul je door de kracht van de 

Heilige Geest steeds sterker worden, zodat je kunt volhouden. (Romeinen 15:13, bewerkt) 

 

 

 

 
 



 

  



 

START! 
Toen ik zocht naar manieren om mijn tijd met God vorm te geven, merkte ik dat het mij hielp om 

structuur in mijn tijd met God aan te brengen. Het maakte het heel overzichtelijk (en haalbaar) en het 

hielp me om me te concentreren, om dicht bij God te blijven en niet op te geven. Toen ik weer in wat 

rustiger vaarwater terechtkwam, kreeg ik de gedachte dat mijn ervaringen wellicht ook anderen zou 

kunnen helpen om meer tijd met God door te brengen en Zijn zegen te ervaren. In dit hoofdstuk vind je 

het resultaat van mijn zoektocht. Ik maak je graag deelgenoot van de manier waarop het mij lukte om 

meer tijd door te brengen met God. De basis ligt eigenlijk in drie dingen: structuur, schrijven en een vast 

tijdstip kiezen. Er zijn veel manieren om tijd door te brengen met God. Dit dagboekje is slechts een van 

die manieren. Voel je vrij om het uit te proberen en kies uiteindelijk wat voor jou werkt. Als je tips hebt, 

deel ze alsjeblieft; ik leer ook graag weer iets nieuws!  

Structuur aanbrengen in je stille tijd kan je helpen om je tijd met God zo optimaal mogelijk vorm te 

geven en om niet af te dwalen met je gedachten. De structuur in dit dagboek is gebaseerd op drie 

teksten in de Bijbel: 

1. 1 Timoteüs 4:6: Voed jezelf met de woorden van het geloof en de goede leer, 

waarvan je een aanhanger bent. (GNB) 

2. 1 Tessalonicenzen 5:16-18:  Wees altijd blij. Bid zonder ophouden. Dank God 

altijd, wát er ook gebeurt. Want dat is wat God van jullie wil nu jullie bij Jezus Christus 

horen.  

3. Jacobus 1:22: Lúister niet alleen naar het woord, maar dóe het ook.  

 

Samengevat:  

- lees en bestudeer het Woord van God 

- dank God 

- bid 

- wees blij en 

- doe wat God van je vraagt.  

 

In het Engels vormen de eerste letters van deze elementen het woord START, een goede routine om je 

dag mee te starten, je geestelijk ontbijt: 

- Scripture 

- Thank God 

- Ask 

- Rejoice 

- To do 

Naast een vaste structuur, werkte het voor mij ook goed om te schrijven tijdens mijn tijd met God.  

Opschrijven hoe je invulling geeft aan je tijd met God kan je helpen bij het (vol)houden van je dagelijkse 

tijd met God. Als je een Bijbeltekst opschrijft, kun je die beter onthouden en gaat de tekst meer voor je 



leven. Bovendien kun je later gemakkelijk een tekst terugvinden die je heeft bemoedigd. Ook je 

gebedspunten kun je noteren. Het opschrijven geeft structuur aan je gebed en het helpt je om niet af te 

dwalen met je gedachten. Bovendien kun je na verloop van tijd zien dat God je gebeden verhoort. Het 

overkomt mij regelmatig dat ik terugblader en een gebedspunt zie dat ik al lang weer vergeten was, 

maar God niet! Hij heeft al veel ‘vergeten’ gebeden verhoord. 

De afgelopen jaren heb ik bijna dagelijks met deze structuur mijn dag opgestart. Na verloop van tijd 

merkte ik dat ik ook ’s avonds met God de dag wilde evalueren. Daarom heb ik nog een zesde element 

toegevoegd: ‘aan het einde van de dag’, een korte evaluatie van je dag voordat je gaat slapen. Dit 

onderdeel heb ik aangegeven met een uitroepteken. Hieronder volgt een korte toelichting op de 

verschillende onderdelen.    

 

  



S – Scripture 

Start je dag met het Woord van God. Gods woord is krachtig en geeft 
leven. Het is een richtlijn voor je leven. Als je je dag begint met Zijn 
Woord, kun je alles wat de dag brengt, plaatsen in Gods perspectief. 
Bovendien weet God wat je nodig heb voor die dag. Noteer welke 
Bijbeltekst je bij het lezen raakt. Dat kan een belofte zijn, een 
opdracht of een bemoediging.  
 

T- Thank God  

Dank God! Schrijf op waar je God dankbaar voor bent. En dat is, ook in 
moeilijke situaties, meer dan je denkt. 
 

A – Ask 

Bid en leg God je vragen en behoeften voor. Niet alleen voor jezelf, 
maar ook voor de mensen om je heen, voor de mensen die jou 
(geestelijk) leiding geven.   
 

R – Rejoice 

Wees blij! Lees een Psalm, zing een lied voor de Heer en prijs zijn 
naam. Sommige christenen spreken in tongen en doen dat dagelijks 
aan het begin van de dag. Vind je eigen vorm om de Heer te prijzen en 
je vreugde te uiten! 
 

T - To do  

Nadat je gelezen, gedankt, gebeden en gezongen hebt, maak je een 
to-do-lijst voor de dag die komen gaat. Het helpt om eerst te 
formuleren wat je belangrijkste doel voor die dag is. Waarvoor ben je 
vandaag opgestaan? Wat wil God dat je doet? Daarna volgt een lijstje 
taken voor vandaag: wat wil je in ieder geval vandaag gedaan hebben, 
zodat je aan het einde van de dag tevreden kunt terugkijken? 
 

! – Aan het einde van de dag 

Aan het einde van de dag, voordat je gaat slapen, maak je samen met 
God de balans op. Het uitroepreken staat voor alles wat opmerkelijk is 
en het onthouden waard. Noteer eerst wat er goed ging vandaag. 
Daarna schrijf je op wat er deze dag opmerkelijk was. Lees de 
Bijbeltekst die je in de ochtend had opgeschreven nog een keer en 
bedenk hoe deze vandaag in jouw leven gewerkt heeft. Dank God en 
bid voor een goede nachtrust en voor die zaken die de je nog op je 
hart hebt. Je kunt ook voor de volgende dag alvast een aantal punten 
noteren die God je op je hart legt en die je niet wilt vergeten.   

 

 Scripture - Lees het Woord 

Thank God!  - Dank God 

Ask – Bid  

Rejoice – Prijs de Heer 

To do -  Acties voor vandaag 

! – Aan het einde van de dag 

 

Voed jezelf met de woorden 

van het geloof en de goede 

leer, waarvan je een 

aanhanger bent. (1 Timoteüs 

4:6) 

 

En wees altijd blij! Blijf altijd 

bidden. En dank God altijd, 

wat er ook gebeurt. Want dat 

wil God van jullie, omdat 

jullie bij Jezus Christus horen. 

(1 Tessalonicenzen 5:16-18) 

 

Je moet niet alleen luisteren 

naar Gods woorden, maar 

ook doen wat God van je 

vraagt. (Jakobus 1:22) 

 

START! 


