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Onderweg …

‘Waar hebben jullie het over?’ vroeg Jezus aan de 
Emmaüsgangers. En het werd de aanleiding voor een 
goed gesprek. Het werd een gesprek dat hen verder 
hielp en hen uiteindelijk tot de herkenning van Jezus 
bracht. In dat gesprek bracht Jezus de Schriften ter 
sprake, die immers getuigen van Hem!
Ik weet niet waar u druk mee bent, waar misschien bij u 
aan tafel druk over gesproken wordt. Ik weet helemaal 
niet of u/ jij er bedroefd uitziet. Maar dit dagboekje wil op 
de weg die u gaat de Schrift ter sprake brengen.
Dat voelt soms als iets dat van buiten komt en een 
beetje haaks staat op de dingen waar je het normaal 
over hebt. Zo viel Jezus ook midden in het gesprek van 
die twee mannen die op weg waren. Achteraf was het 
beslissend en bracht het die mannen tot de vreugde van 
Pasen. En dat wil dit dagboek ook. Het wil in het bestaande 
gesprek de Schrift laten klinken. Of een nieuw gesprek 
op gang brengen, maar altijd een gesprek dat ons bij 
Jezus brengt.
En dan komt het met de zending ook goed! Nadat de 
beide mannen Jezus hadden herkend, werden ze getui-
gen van Hem. Om te beginnen bij Jeruzalem, maar van 
daaruit ging het Woord heel de wereld over. En dat gaat 
tot vandaag door. Jezus leeft! Een boodschap die de 
GZB en de partners overzee samen met u en jou mogen 
doorgeven aan anderen die onderweg zijn.

ds. Jan Ouwehand
directeur GZB
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1
DinsDag 

nieuwjaarsdag

Toen vormde de Heere God de mens. Genesis 2:7

Vandaag begint een nieuw jaar. Een jaar waarin we geroe-
pen zijn God te volgen in het leven dat Hij ons bereidt. Op 
deze eerste dag van het jaar beseffen we dat God onze 
Heere is. Hij heeft ons gemaakt tot schapen van Zijn 
weide. Zo schrijft God het: ‘De Heere God vormde de 
mens uit het stof van de aarde.’ Dat is tegelijk een eer en 
een verootmoediging. Eer, omdat niemand minder dan 
de Schepper van hemel en aarde ons roept als mens te 
leven. Wij komen uit Zijn handen en wij leven door Zijn 
levensadem. Ook dit jaar leven we door God en voor 
God. Een hoge roeping die de moeite waard is. Maar 
tegelijk maakt het ons klein en afhankelijk. We hebben 
geen zelfstandig bestaan. Wat we ook presteren aan 
wetenschap en techniek, we zijn helemaal afhankelijk van 
Gods leven gevende liefde. Overigens een afhankelijk-
heid die kostbaar is en vrede bewerkt. Als we dit jaar aan 
de hand van de Heere gaan en het leven zowel naar zijn 
aardse als hemelse betekenis in Gods hand geven, is het 
al een gezegend jaar, hoe jong het nog maar is. We zijn 
kunst van Gods hand. We zijn voorwerp van Zijn liefde.

Lezen: Genesis 2:4-7  Zingen: Psalm 100:2

Zon op e.k. 19 jan.
Zon onder v.m. 27 jan.
Maan op l.k. 5 jan.
Maan onder n.m. 11 jan.

januari

08.50
16.38
21.31
10.23



dinsdag 1 januari

Geen nieuw jaar!

Prediker 1:9-11

Een goed nieuw jaar! Vandaag is dat vast al tegen je 
gezegd. Want het nieuwe jaar is begonnen. Een nieuw 
jaar, een jaar dat we nog niet eerder hebben meege-
maakt. Of … De Prediker, wiens boek we de komende 
twee weken gaan doorlezen, zegt eigenlijk dat er niet 
zoiets als een nieuw jaar bestaat. Alles wat er gebeurt is 
al wel eens een keer voorgevallen. Dat is voor ons wel 
eens goed om te bedenken. Vooral in een tijd waarin 
voor jou en mij de nadruk ligt op de vraag wat je in dit 
nieuwe jaar allemaal wilt gaan bereiken. Misschien heb 
je al allemaal doelen bedacht voor dit jaar, of worden 
die doelen door anderen voor je opgesteld. Wij denken 
misschien al snel dat wat wij dit nieuwe jaar gaan doen 
nog nooit vertoond is. Dat wordt echt bijzonder! De Pre-
diker zet daar vraagtekens bij. Word je daar dan niet 
een beetje depressief van? Heeft het leven dan nog wel 
zin? Als er niets nieuws is, waarom zou je dan nog voor-
uit willen in je leven? Eigenlijk is dat devraag die de Pre-
diker telkens stelt in zijn boekje: wat is nu een goed 
leven? Vandaag zegt hij dat een goed leven dus niet 
afhangt van de nieuwe dingen die je gaat doen, van de 
doelen die je bereikt. Wat dan wel? Daar hopen we ach-
ter te komen!

&



2
WoensDag 

De Heere God nam de mens, en zette hem in de hof van 
Eden om die te bewerken en te onderhouden. 
 Genesis 2:15

We krijgen als mens van de Heere God onze eigen 
plaats. Voor Adam was dat de tuin in Eden. Daar was hij 
geroepen zijn werk voor de Heere te doen. Het was 
goddelijk werk: bewerken en onderhouden. Bewerken 
heeft te maken met het knecht van God zijn. Het is een 
zeer eervolle taak om namens de Heere Zijn werk op 
aarde te doen. Wat het werk inhoudt, blijkt uit het 
andere: onderhouden of behoeden. Beschermen dus 
tegen gevaren die kunnen binnenkomen. Zijn die geva-
ren er? Ja, er is altijd gevaar dat de vrede met God 
ondergraven wordt. Dat was zelfs in de hof van Eden 
niet uit te sluiten. Slechts door God Zijn plaats te geven 
kon dat gevaar bezworen blijven. Dat is tegenwoordig 
niet anders. Als je God Zijn plaats niet geeft in de door 
Hem aan u gegeven plaats zal het leven door kwaad en 
zonde ondergraven worden. Heb acht op uw leven en 
bescherm uw plaats − uw verantwoordelijkheid − tegen 
invloeden van zonde uit eigen hart en omgeving. God 
dienen als knecht en de wereld van God behoeden, 
was dat Jezus’ werk niet? Geef Christus plaats.

Lezen: Genesis 2:8-15  Zingen: Psalm 102:16

Zon op e.k. 19 jan.
Zon onder v.m. 27 jan.
Maan op l.k. 5 jan.
Maan onder n.m. 11 jan.

januari

08.50
16.39
22.42
10.45



woensdag 2 januari

Genieten dankzij God

Werk jij al? Heb je een bijbaantje? Waar doe je dat voor? 
Voor het geld, zodat je nieuwe dingen kunt kopen? Of 
omdat je het leuk vindt? Veel mensen in onze tijd wer-
ken heel erg hard. Zelfs zo hard, dat andere dingen erbij 
inschieten. Alles moet opzij voor het werk. Misschien 
vinden ze dat ook nog wel leuk om te doen. Maar geld 
en wat je kunt kopen is vaak ook heel belangrijk. Nu is 
het niet slecht om hard te werken. En het kan heel ver-
drietig zijn als je wel wilt werken, maar niet kunt. Maar 
de Prediker zegt ons vandaag: let op dat je niet alleen 
werkt voor wat je kunt verzamelen en bezitten. Vergeet 
niet om van dat wat je doet te genieten! Je kunt je wel 
helemaal ondersteboven werken, maar als je niet geniet 
van wat je doet, wat is er dan de zin van? En, nog ster-
ker: dat genieten komt van God! Mensen die Hem die-
nen geeft Hij wijsheid, kennis maar ook blijdschap. 
Mensen die dat niet doen verzamelen en vergaderen, 
maar waarom? Om het uiteindelijk, als ze sterven, weer 
kwijt te raken. Dan hebben ze er niets meer aan. 
Daarom, als je naar school gaat, als je werkt, als je 
bezig bent om dingen te bereiken in je leven: vergeet 
niet er onderweg van te genieten! Want (goed) genieten 
komt van God.

Prediker 2:22-26&



3
DonDerDag 

Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, 
daarvan mag u niet eten. Genesis 2:17

We kunnen niet zeggen dat God niet gul voor ons is. 
Alle vruchten die gevonden worden staan ons ter 
beschikking. Dat is nu typisch de Heere God. Hij geeft 
graag en is blij als Hij ons ziet genieten. U hoeft zeker 
geen bekrompen leven te leiden. Geniet vandaag van 
alles wat God u geeft. Maar pas nu op. Wij mensen zijn 
verschrikkelijk eigenwijze en eigengereide personen. 
We willen heus wel een beetje matig leven en onszelf 
een aantal geneugten ontzeggen zonder dat God het 
van ons vraagt, maar we willen o zo graag zelf de lei-
ding hebben. Boven anderen uitsteken in macht en 
wijsheid! Wie denkt niet stiekem dat hij het beter weet 
dan anderen en een beter christen is? Maar dat is nu 
juist de zonde. Blijf af van die boom waarover God de 
zeggenschap heeft. God weet wat goed en kwaad is en 
waar de gevaren zijn die het leven bedreigen. Vertrouw 
de Heere. Hij is betrouwbaar en houdt van mensen. 
Geef Hem de eer God te zijn en wees vandaag en mor-
gen niet meer dan knecht des Heeren. Zelfs Jezus was 
meer dan tevreden met die taak. Waarom u niet?

Lezen: Genesis 2:16-17; Prediker 12:13-14 
 Zingen: Psalm 48:4

Zon op e.k. 19 jan.
Zon onder v.m. 27 jan.
Maan op l.k. 5 jan.
Maan onder n.m. 11 jan.

januari

08.50
16.40
23.54
11.06



donderdag 3 januari

Gods werk: wauw!

Stel je eens voor dat je voor je achttiende verjaardag 
een auto krijgt. Je wilt ’s morgens je fiets pakken, maar 
er staat ineens een auto! Dan kun je twee dingen doen. 
Je kunt die auto van binnen en van buiten bekijken, net 
zolang tot je begrijpt hoe ’ie werkt. Of je kunt erin gaan 
zitten en gaan rijden! Die keuze lijkt niet zo moeilijk. 
Maar als het om ons leven gaat, doen we vaak het eer-
ste. We krijgen ons leven van God, en Hij doet dingen in 
ons leven. Nu kunnen we heel precies gaan kijken wat 
God doet, hoe Hij dat doet, waarom Hij dat doet en wat 
we eraan hebben. Maar, zegt de Prediker, dat kun je 
nooit helemaal begrijpen. Als je alleen maar wilt begrij-
pen wat God doet in je leven, dan zit je op een doodlo-
pende weg. Want dan zie je niet meer hoe mooi het is. 
Nee, van Gods werk in je leven moet je genieten! Genie-
ten van dat wat God je (te doen) geeft. Want juist als je 
ervan geniet, besef je hoe mooi het eigenlijk allemaal is 
gemaakt. Of beter, hoe groot de Maker ervan wel moet 
zijn. De Prediker leert ons om goed te kijken naar Gods 
gaven in ons leven, maar dan zo dat we ervan genieten, 
en God als Schepper van ons leven eren. Zodat we ont-
zag hebben voor die grote God Die ons leven maakt en 
onderhoudt. Wauw!

Prediker 3:9-14&
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VrijDag 

Het is niet goed dat de mens alleen is.  Genesis 2:18

Het moet wel heel belangrijk zijn geweest wat er in 
Gods gedachten was, want hoe kon anders beweerd 
worden, dat er in de hof van Eden iets niet goed was. 
Het gaat dan ook om een van de rijkste dingen van het 
mens-zijn. Niets minder dan Gods beeld heeft Hij in 
gedachten. God is als het ware nog niet klaar met het 
scheppen van de mens. Hij moet een verantwoordelijk 
mens met inzicht zijn. Nog meer: een mens in liefde en 
gesprek. Hij mag Gods tegenwoordigheid op aarde 
stoffelijk maken. De mens zal in zijn persoonlijkheid een 
spiegel zijn van Gods onmetelijke rijkdom. Voor één 
mens is dat te veel gevraagd. Niet dat Adam een zon-
daar was, maar hij schiet zonder Gods hulp tekort. 
Daarom moet hij van God een blijvende hulp tegenover 
zich krijgen. Dan zullen ze samen Gods werk en liefde 
op aarde zichtbaar maken. Samen met je vrouw God 
loven. Met elkaar de Heere vrezen. Gezamenlijk het 
werk van God uitvoeren. Dat is de roeping van het 
huwelijk. Maar ook de bedoeling van iedere gezamen-
lijke arbeid. Schieten wij daar niet schromelijk in tekort? 
Is dat eigenlijk niet een grote schuld? Hoe behoefde 
Jezus gemeenschap!

Lezen: Genesis 2:18-25  Zingen: Psalm 95:1

Zon op e.k. 19 jan.
Zon onder v.m. 27 jan.
Maan op l.k. 5 jan.
Maan onder n.m. 11 jan.

januari

08.50
16.42
--.--

11.28



vrijdag 4 januari

Als genieten niet kan

De Prediker houdt het ons steeds voor: geniet van het 
leven dat je krijgt. Genieten jullie van elke dag, of zijn er 
ook momenten dat je niet kunt genieten (vraag maar 
eens aan elkaar!)? Prediker wijst ons er vandaag op dat 
het niet voor iedereen genieten is. Want er is op deze 
aarde ook onrecht en onderdrukking. Sommige men-
sen kunnen niet van het leven genieten omdat anderen 
ervoor zorgen dat ze niet kunnen genieten. Terwijl ik dit 
schrijf is er veel onrust in landen als Syrië, waar mensen 
onderdrukt worden. Het is dus niet altijd en overal maar 
genieten. Dat is goed om je te bedenken. En hoe ouder 
je wordt, hoe meer je ervan zult zien. Deze wereld is niet 
alleen maar mooi – er zit ook een moeilijke kant aan 
onze wereld. Er zijn mensen die onderdrukt worden. 
Mensen die onrecht lijden. En misschien ken jij dat ook 
wel. Als je wordt gepest, bijvoorbeeld. Of misschien 
pest jij zelf wel. Dat is niet eerlijk. Maar toch gebeurt 
het. Ook bij volwassenen. Genoeg onrecht om te ver-
langen naar een nieuwe aarde, waarop geen onrecht 
meer zal zijn. Deze wereld is niet het einddoel van ons 
leven. Er komt een nieuwe aarde. Gelukkig maar! Want 
op onze aarde altijd en overal genieten is niet (meer) 
mogelijk.

Prediker 4:1-3&
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ZaterDag 

Been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees! Man-
nin! want uit de man is zij genomen.  Genesis 2:23

Het is het oudste lied. Het is ook gelijk het eerste lief-
deslied. De man zingt van zijn vrouw. Maar als je goed 
luistert, zingt hij ook van zijn God. Hij prijst de Heere om 
Zijn wijsheid, grootheid, inzicht en liefde. Wat zegt 
Adam eigenlijk? Hij zegt dat zijn vrouw, die hij blijkbaar 
zeer bewondert, anders is dan hij, maar de eerste van 
gelijke waarde. Met de dieren voelde hij zich ook ver-
want. Hij begreep hen immers zó goed dat hij hun 
namen gaf. Zij waren ook vlees en gebeente, maar heel 
anders dan hij. Echte communicatie had hij niet met 
hen. Samen God dienen kon hij niet met hen. Zij dien-
den God door er te zijn. Hij diende God door met Hem 
te spreken. De vrouw echter dient God samen met hem 
door te spreken en wellicht toen al te zingen. Zij zijn 
samen toch heel wat meer dan twee. Zij zijn samen de 
vreugde van God op aarde. Zij vertegenwoordigen Hem 
in liefdevolle harmonie en elkaar aanvullende eenheid. 
Zo te zijn is echt goed. Kennen wij dat goede? Delen wij 
erin tot Gods eer en onze vreugde? Jezus zong met Zijn 
discipelen de lofzang voor Zijn sterven.

Lezen: 1 Petrus 3:1-7 Zingen: Psalm 113:5

Zon op Laatste kwartier
Zon onder 
Maan op
Maan onder

januari

08.49
16.43
01.09
11.52



zaterdag 5 januari

Geld tellen, of…

Bij het tellen van ons geld valt het resultaat vaak tegen;
bij het tellen van onze zegeningen voelen we ons rijk.

Prediker 5:9-16&
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ZonDag 

Zij zullen tot één vlees zijn.  Genesis 2:24

We hebben de afgelopen dagen al een paar keer ont-
dekt dat juist de man-vrouwrelatie een zichtbaar wor-
den van het beeld van God is. Of: in de man-vrouw relatie 
wordt een van de meest wezenlijke eigenschappen van 
God geopenbaard. Namelijk Zijn liefde en het onder-
houden van gemeenschap. Het is het leven van de drie-
enige God. Gods liefde is echter zo groot en breed, dat 
Hij ons mensen daar ook in doet delen en wij daarin 
zelfs op God mogen lijken. In de relatie man-vrouw 
komt dat zowel in de geestelijke als lichamelijke een-
heid tot uiting. Adam en Eva mochten na hun ontmoe-
ting tot een nog diepere eenheid komen, zodat ze 
volgens Mozes één vlees (mens) werden. Ze werden 
weliswaar één, maar ze bleven uiteraard toch twee per-
sonen. Maar zo kwamen ze wel heel dicht bij God. De 
bijzondere positie van de mens in de schepping is er 
een van grote liefde en eer. Dat blijkt nog meer omdat 
na onze val Jezus Christus door Zijn menswording nu 
ook de huwelijkseenheid in Zijn liefde voor de gemeente 
op groter hoogte brengt. Goed om er in je huwelijksle-
ven thuis, en in de kerk bij stil te staan. God komt zeer 
nabij.

Lezen: Efeze 5:21-33  Psalm 8:1,4

Zon op e.k. 19 jan.
Zon onder v.m. 27 jan.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 11 jan.

januari

08.49
16.44
02.26
12.20



zondag 6 januari

De wind vangen

Wil je me helpen? Kun jij een voorbeeld bedenken van 
iets wat mensen doen wat echt zinloos is? De Prediker 
heeft wel zo’n voorbeeld: najagen van de wind. Die kun 
je toch niet vangen. Hij gebruikt dat beeld voor mensen 
die helemaal opgaan in hun werk en bezigheden om 
steeds meer te bereiken. Betere baan, groter huis, gro-
tere auto, meer geld … Hij zegt erbij: die mensen doen 
dat vaak omdat ze eerst dat grotere huis, die grotere 
auto bij iemand om hen heen hebben gezien. Dat willen 
zij ook, en daarom doen ze er alles aan. Maar weet je 
waar ze mee bezig zijn? Ze proberen de wind te van-
gen! Compleet zinloos. Ze vergeten om rust te houden. 
Nee, je hoeft van de Prediker ook niet op je handen te 
zitten. Als je niks doet komt het ook niet goed. Maar in 
plaats van je beide handen vol te hebben met gezwoeg 
is het beter om werk en rust af te wisselen. Dat is niet 
zo gemakkelijk in onze tijd, waarin eigenlijk iedereen 
verwacht dat je veel en hard werkt, om steeds meer te 
verdienen en te hebben. De Prediker daagt ons uit: 
denk aan je rust! Nu is dat vandaag (hopelijk) niet zo 
moeilijk. Maar juist ook morgen, als je het gelijk alweer 
druk hebt. Niet alleen bezig zijn, ook rusten. Want: de 
wind kun je toch niet vangen …

Prediker 4:4-6&
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MaanDag 

Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten 
van alle bomen in de hof?  Genesis 3:1

Wandelen met God is voor ons mensen nogal moeilijk. 
Niet dat daar eigenlijk reden toe is, maar wij zijn er ken-
nelijk niet sterk in om ons op God en Zijn liefde te con-
centreren. Bovendien is er van alles om ons heen wat 
onze aandacht opeist en wat twijfels plaatst bij de 
betrouwbaarheid van God. Het is lastig te begrijpen, 
maar zelfs in de tuin in Eden, waar God de mens zo 
veilig geplaatst had, was er nog iemand die twijfel in het 
hart zaaide over Gods betrouwbaarheid. Hij doet het 
heel subtiel. Hij stelt een vraag. Een gemene vraag. Hij 
heeft iets vernomen en vraagt naar de waarheid van het 
woord. Het is een valse leugen Maar door het zo te vra-
gen maakt hij van de liefde van God een knellende 
band. Knellende banden roepen om verzet. Knellende 
banden moeten afgeschud en verbroken worden. De 
vrouw voelt de band en ze zal zich gaan verzetten. 
Geloof die verleiding niet! Wees overtuigd van Gods 
trouw. Er is alle reden God te vertrouwen. Hij is onze 
Schepper. De vrouw wist dat. Wij weten meer. Hij is 
onze Redder: Jezus Christus Die ons zeer bemint.

Lezen: Genesis 3:1-6 Zingen: Psalm: 119:75

Zon op e.k. 19 jan.
Zon onder v.m. 27 jan.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 11 jan.

januari

08.49
16.45
03.44
12.55



maandag 7 januari

Bewaar je vingers!

‘Bewaar je oog, bewaar je oog …’ Misschien ken je dat 
liedje nog wel. Een van de coupletten lijkt wel recht van 
de Prediker te komen: bewaar je mond, bewaar je mond 
voor wat je zegt. Want de Prediker maakt ons duidelijk: 
je mond kan je laten zondigen. Met dat wat je zegt kun 
je een zonde begaan. In onze tijd kunnen we dat uitbrei-
den met: je vingers. Want ook met je telefoon of via je 
computer kun je zondigen. Opletten geblazen, dus. Wat 
zeggen, sms’sen, pingen we veel op een dag. Vooral 
met je vingers heb je zo iets gezegd voordat je er eigen-
lijk goed over hebt nagedacht. Een boos smsje of mail-
tje is zo verstuurd. Voor de Prediker is het heel helder: 
ook in je woorden moet je je beseffen dat er een God is 
in de hemel Die ons hele leven verdient. Ook dat wat we 
zeggen en schrijven gaat niet buiten de Heere God om. 
Ook onze woorden moeten op de een of andere manier 
passen in ons leven met Hem. Niet alleen de woorden 
op zondag , of tijdens het bidden. Ook de woorden die 
we gebruiken in gesprekken met vrienden, ouders, op 
het werk of waar dan ook. Dien jij de Heere God door je 
woorden? Of brengen je woorden je eigenlijk verder van 
Hem af? Dat oude kinderliedje is toch zo gek nog niet 
… Je moet je mond bewaren!

Prediker 5:1-6&



8
DinsDag 

Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, 
maar van de vrucht van de boom die in het midden van 
de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten 
en hem niet aanraken, anders sterft u.  Genesis 3:2-3

Leven of sterven. Dat is een groot verschil. Leven en 
dood zijn in de Bijbel natuurlijk altijd rijkere woorden 
dan in het dagelijks leven. Dat moeten we niet vergeten. 
Leven is een liefdevolle relatie met God en sterven is 
het verliezen van die relatie. Leven is genieten van alle 
vruchten die God ons tot vreugde gegeven heeft. Ster-
ven is de band met God verbreken. Dan gaat het genie-
ten over en blijft er een bittere nasmaak over. Je geeft 
God niet de plaats die Hij verdient door te gaan heersen 
over Zijn wetten. Goed en kwaad is veilig in Gods hand. 
Hij alleen kan ermee omgaan. Maar wij mensen denken 
het beter te weten. Dagelijks merken wij hoe dwaas het 
is als je denkt dat je het beter weet dan God. De vrouw 
wist nog niet hoe dwaas dat was. Wij horen het te 
weten. Wonderlijk dat God toch over het leven is blijven 
spreken. Hij die God Zijn gang laat gaan in Zijn liefde en 
stopt met zijn hoogmoed, zal door Jezus’ opstanding 
leven.

Lezen: Romeinen 10:1-11 Zingen: Psalm 125:4

Zon op e.k. 19 jan.
Zon onder v.m. 27 jan.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 11 jan.

januari

08.48
16.47
05.00
13.39



dinsdag 8 januari

Geld kost slaap

Zou jij veel geld willen hebben? Of een heel groot huis? 
Ik denk dat we dat stiekem allemaal wel willen. Zou je 
dan ook heel gelukkig zijn? Ja, toch? Want als je alles 
hebt … wauw. Dat moet echt gaaf zijn. Dan hoef je je 
nergens meer zorgen om te maken! Dat zou je denken, 
hè. Maar is het heel opvallend dat veel mensen die rijk 
en beroemd zijn helemaal niet zo veel gelukkiger lijken 
te zijn dan jij en ik? De Prediker ziet ook zoiets gebeu-
ren. Hij ziet mensen die gewoon werken, geld verdienen 
en daarvan leven. Ze werken om te leven, en ze slapen 
prima. Hij ziet ook mensen die heel veel hebben, maar 
die alleen maar gericht zijn op meer, meer, meer. Zij 
leven om te werken, en de overvloed houdt hen uit de 
slaap. De Prediker leert ons vandaag dat we vooral niet 
moeten denken dat alles goed zal zijn als we genoeg 
geld en bezit hebben. Hoe meer bezit je krijgt, hoe gro-
ter de kans is dat je ervan gaat houden. En dan ben je 
er zó mee bezig, dat het je alleen maar zorgen geeft. 
Dan ben je niet meer tevreden met wat je hebt, maar 
dan wil je alleen maar groter, meer, beter. Je bent niet 
gericht op het leven zelf, maar op dat wat het leven je 
oplevert. En ja, dan krijg je meer geld en bezit. Maar of 
je daar echt rijker van wordt ...?

Prediker 5:9-16&
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WoensDag 

God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen 
geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed 
en kwaad kennend.  Genesis 3:5

Verleiding is een gevaarlijk en gemeen spelletje. Wie er 
het beste in is, spreekt zo veel mogelijk de waarheid en 
suggereert ondersteuning en vriendschap voor hem of 
haar die verleid wordt. Duidelijk is dat de satan en zijn 
vrienden de kunst zeer goed verstaan. Hij maakt gebruik 
van wat te zien is. Terwijl de Heere veel meer het liefde-
vol vertrouwen, onafhankelijk van je omgeving, van je 
verwacht. Het eerste lijkt beter. De vrouw gaat er dan 
ook direct op in. Het klinkt zo aannemelijk. Het luisteren 
gaat zo gemakkelijk. Het kost geen energie en het kost 
niets van jezelf. Je kunt krijgen wat leuk lijkt: ‘Als God 
zijn’. Bovendien word je een verstandig mens: je zult 
goed en kwaad kennen. Je zult het mogen beoordelen, 
betekent dat. Een positie die ons wel lijkt. Maar er is wel 
een vertrouwensbreuk met God voor nodig. Met de 
Heere loopt het niet meer. Terwijl Hij toch het leven is. 
De verleider komen we tegen. Zijn invloed is merkbaar. 
We merken niets van God, zeggen we. En Jezus’ kruis 
en opstanding dan?

Lezen: Romeinen 8:1-9 Zingen: Psalm 27:1

Zon op e.k. 19 jan.
Zon onder v.m. 27 jan.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 11 jan.

januari

08.48
16.48
06.11
14.35



woensdag 9 januari

Genieten van je geld

Geniet jij van wat er in je spaarpot zit (als er wat in zit…)? 
Of ben je al bezig met de vraag hoe je meer geld kunt 
krijgen, zodat je bijvoorbeeld een nieuw mobieltje kunt 
kopen … Gisteren zagen we dat geld op zich niet geluk-
kig maakt. Maar moet je dan maar stoppen met wer-
ken? Nee, dat is volgens de Prediker ook weer niet de 
bedoeling. Wat dan wel? Nou, eigenlijk heel simpel. Dat 
je geniet van je geld. We zagen al eerder dat genieten 
van God komt. Nou, ook je geld, ook je bezit komt van 
God. Hij staat het mensen toe om ervan te eten, om je 
deel ervan te nemen en om je in je zwoegen te verblij-
den. Het is allereerst aan de Heere God te danken dat 
we sowieso geld of bezittingen hebben. Sterker nog, 
ook je leven krijg je van God. Vervolgens laat Hij ons 
ook van ons geld en bezit genieten. De Prediker is dus 
niet negatief over rijkdom op zich. Hij is negatief over 
rijkdom, geld en bezit waarbij het doel is om alleen maar 
meer te krijgen. Dan geniet de eigenaar er niet meer 
van. Maar rijkdom waar een mens van leeft en van 
geniet is een gave van God. Als je zo met je geld en 
bezit omgaat, dan heb je de Prediker aan je kant. Dan 
geniet je van het leven dat je kreeg. En op die manier 
krijgt God als de Gever van alle dingen de eer die Hem 
toekomt.

Prediker 5:17-19&
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DonDerDag 

Om er verstandig door te worden.  Genesis 3:6

Wat heeft de vrouw gedacht toen ze naar de vrucht 
keek als een vrucht die haar verstandig zou maken? 
Het zal duidelijk zijn dat het niet gaat om het idee dat de 
vrucht door zijn uitzonderlijke kwaliteit als vrucht het in 
zich had om de mens meer wijsheid en inzicht te geven. 
Wijs zijn en verstandig worden komen namelijk niet 
door eten, maar door ervaring en overdenking tot stand. 
Het gaat daarom ongetwijfeld over de geestelijke posi-
tie waar de vrucht symbool voor stond. Namelijk de 
positie van ons mensen tegenover de Heere.
Volgens het boek Spreuken is wijsheid en verstand het 
kwade te haten en de Heere te vrezen. De Heere gebrui-
ken als Bron van leven en wijsheid. Verstandig zijn is 
zeker te weten dat Gods liefde en zorg garant staan 
voor de zuivere ontplooiing van ons mens-zijn. Gods 
liefde is geen gevangenschap, het is levensmogelijk-
heid bij uitstek. God belemmert ons niet, Hij geeft ons 
veilige ruimte. Zonde is de liefde van de Heere als 
belemmering ervaren. Dan noem je het kwade goed en 
het slechte verstand. Echt verstandig worden, is met 
Jezus sterven. Hij is de Wijsheid.

Lezen: Spreuken 8:12-21 Zingen: Psalm 119:37

Zon op e.k. 19 jan.
Zon onder v.m. 27 jan.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 11 jan.

januari

08.47
16.50
07.12
15.42



donderdag 10 januari

God de Gever

Stel nou dat een oom je vaak mooie cadeaus geeft. Een 
suikeroom noemen we dat. Waarschijnlijk vind je die 
oom erg aardig. Maar wat als die oom je dan vraagt om 
af en toe een dag in de tuin onkruid te wieden? Dan 
wordt het al wat minder leuk om er naartoe te gaan … 
We zien God vaak als suikeroom. Dat sluit aan bij onze 
tekst van gisteren. Want het is een mooie gedachte hè, 
genieten van de mooie dingen omdat God ze geeft. De 
Prediker laat ons vandaag zien dat God geen suiker-
oom is, maar dat Hij een Gever is. Niet alleen van mooie 
cadeaus. Maar ook van dingen die we minder mooi vin-
den. God heeft de mooie en de moeilijke dagen allebei 
gemaakt. Je kunt niet genieten van de mooie dagen als 
je niet bedenkt dat God ook moeilijke dagen heeft 
gemaakt. Want dan word je bang voor wat er morgen 
gaat gebeuren. Zeggen dat God ook moeilijke dagen 
maakt is niet gemakkelijk, want waarom doet Hij dat 
dan? Maar als de moeilijke dagen voortkomen uit lot of 
toeval, dan hebben we ook een probleem… Jij en ik 
zullen nooit helemaal begrijpen hoe het met onze dagen 
zit, wat er is geweest of wat er zal zijn. Maar dit weet ik 
wel: God is de Gever van al onze dagen. En gelukkig 
maar!

Prediker 7:10-14&
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VrijDag 

Zij hoorden de stem van de Heere God, Die in de hof 
wandelde, bij de wind in de namiddag.  Genesis 3:8

De tekst van vandaag is een heel mooie, ware het niet 
dat er tegelijk een geheel onjuiste reactie komt. Het 
geluid van de Heere Die wandelt in de avondkoelte als 
een schitterende vorm van vrede. Vrede die vertelt van 
God en laat zien hoe en Wie de Heere is. Vrede ook 
voor hen die in Gods nabijheid leven. Een vrede die de 
hof van Eden en haar bewoners overschaduwt. Het is 
een grote eer in deze vrede van God te mogen leven. 
Het was de oorspronkelijke menselijke bestemming. 
Het is nog steeds het stille verlangen dat ieder mens 
kent. Dat stille verlangen wordt weliswaar door de 
moderne drukke wereld zonder God overstemd, maar 
sluimert toch in ons aller hart. Die drukke wereld zonder 
God zien we in de reactie van Adam en zijn vrouw direct 
in zijn arme en angstige vorm. Zij kunnen de vrede van 
God niet aan. Ze duiken weg tussen de bladeren van de 
bomen, die bedoeld waren hen te voeden, maar nu 
gebruikt worden om de afstand tussen God en mens te 
tonen. Slechts het sterven van Christus’ lichaam over-
brugt de afstand. Avondkoelte.

Lezen: Genesis 3:7-11 Zingen: Psalm 147:7

Zon op Nieuwe maan
Zon onder
Maan op
Maan onder

januari

08.46
16.51
08.03
16.58



vrijdag 11 januari

Goed leven

Hoe leef je dit leven nu zo dat je gelukkig wordt? Hoe 
heeft God het bedoeld? Deze twee weken zochten we 
met de Prediker naar een goed leven. Genieten is daarin 
een heel belangrijk woord geweest. Maar niet zomaar 
genieten van alles wat we doen en zien. Het is genieten 
met een voorwaarde. De voorwaarde is dat God de eer 
krijgt van ons leven. Hij is Diegene Die ons leven geeft, 
Die ons leven in de hand houdt, Die ons leven leidt. Hij 
heeft een wil over ons leven (Zijn geboden) en de Predi-
ker houdt ons voor dat we die wil ook doen. Genieten 
betekent niet dat je alleen maar denkt aan wat je zelf fijn 
vindt. Genieten op een goede manier betekent dat God 
er groter van wordt. Voor jezelf, voor de mensen om je 
heen. Daarom: vrees God, en houd Zijn geboden! Heeft 
Hij dat ook niet verdiend, als de grote Gever? De Gever, 
Die ons niet alleen het leven gaf, maar ook Zijn Zoon. 
En door (geloof in) Zijn Zoon gaf Hij ook het Leven met 
een hoofdletter. Want vanwege Jezus Christus hoeven 
jij en ik niet bang te zijn voor vers 14. Vanwege Hem 
kunnen we in dit leven écht genieten. Op weg naar een 
leven waarin alleen maar mooie dagen zullen zijn. Dan 
zullen we écht weten wat goed leven eigenlijk is. Het ga 
je goed!

Prediker 12:9-14&
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ZaterDag 

En de Heere God riep Adam en zei tegen hem: Waar 
bent u?  Genesis 3:9

Wij mensen zijn buiten de vrede van God gekomen. 
Maar niemand minder dan God Zelf legt Zich daar niet 
bij neer. De geschrokken en angstig weggedoken mens 
wordt door God persoonlijk geroepen. De Heere vraagt 
waar hij is. Het antwoord is: in angst, onrust en onze-
kerheid. Ik ben naakt. Ik voel me niet thuis in mijn eigen 
lichaam. Ik ben van de vrede en mijn oorsprong verdre-
ven. Maar Gods roepen van de mens is een profetie van 
veel meer wat in het verschiet ligt. Het is het begin van 
alle roepen en komen van God. Abraham kon er van 
meepraten. Hij niet alleen, maar met hem alle geslach-
ten van de aarde. De eenzaamheid van ons mensen 
zonder God gaat God met Zijn komen helemaal goed-
maken. Wij zullen als mensen God helemaal bij ons krij-
gen. In Bethlehem is dat begonnen. In de hof van Jozef 
tot een voorlopig hoogtepunt gebracht. En in het gelo-
vig ontvangen van de roepstem van de Heere tot een 
persoonlijke zekerheid gekomen. Hoor je de stem van 
de Heere? Geloof die liefdevolle stem en word verlost 
van je angstig wegkruipen.

Lezen: Genesis 12:1-4 Zingen: Psalm 96:9

Zon op e.k. 19 jan.
Zon onder v.m. 27 jan.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 10 feb.

januari

08.46
16.53
08.42
18.19



zaterdag 12 januari

Prediker

Laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want …
… God is de Gever!

Prediker 2:22-26&
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ZonDag 

Niet ongeëerd, behalve ... Markus 6:4

Soms kun je met volslagen onbekenden onverwacht 
een goed gesprek hebben over het geloof. Het is vaak 
moeilijker om dieper te gaan met mensen die je goed 
kent, zoals familieleden, vrienden en collega’s.
Je zou denken dat de achterliggende reden het feit is 
dat die mensen ons echt kennen en dat dus onze zon-
den en tekortkomingen vrienden en familie ervan weer-
houden om een gesprek over het Evangelie aan te gaan. 
‘Hoor wie het zegt ...’ Maar de Heere Jezus liep tegen 
hetzelfde aan. Hij zegt daarvan dat een profeet niet 
geëerd is in zijn vaderstad. Het is dus blijkbaar een 
geestelijke wetmatigheid dat niet-gelovige vrienden en 
kennissen op de rem trappen als we het Evangelie wil-
len delen. Er was zo veel weerstand tegen de Heiland in 
Nazareth, dat Hij er maar een paar wonderen kon doen-
Dat weerhoudt de Heere er niet van om duidelijk te 
maken dat Hij de Messias is. Het is juist in Nazareth, dat 
Hij − ondanks de weerstand − Zijn ‘mission statement’ 
verwoordt: Hij is de verwachte Messias en kwam om de 
armen het Evangelie te verkondigen en de gebrokenen 
van hart te genezen (Lukas 4:18-19).

Lezen: Markus 6:1-6 Zingen: Psalm 126:3

Zon op e.k. 19 jan.
Zon onder v.m. 27 jan.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 10 feb.

januari

08.45
16.54
09.14
19.40



zondag 13 januari

Grijp je kans!

Heb je er ooit aan gedacht dat als je de kerk binnen-
stapt, je eigenlijk de werkplaats van de Heilige Geest 
binnenstapt? Waar twee of drie in Jezus’ Naam bij 
elkaar zijn, zal Hij met Zijn Geest in het midden zijn. De 
Heilige Geest is in de kerk omdat daar het Woord is. Hij 
brengt het Woord van God ín de harten, zodat het je 
raakt in het diepst van je ziel. Dan begrijp je dat de 
Heere niet tegen een ander spreekt, maar tot jou. Je 
hart wordt dan een werkplaats van de Heilige Geest. Je 
zonden zijn niet meer te verbergen omdat de Heere ze 
aanwijst door middel van Zijn Woord tijdens de preek. 
Wat een wonder als je dan mag horen van die éne Naam 
die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moe-
ten en kunnen zalig worden: Jezus Christus! Bij Hem is 
redding tegen een zondig hart en leven.
De Heilige Geest klopt ook aan jouw hart als je in de 
kerk zit: ‘Mijn Zoon, Mijn dochter, geef Mij je hart! Ik kan 
en wil je echt gelukkig maken.’
Daarom: grijp je kans, door je plaats in de kerk niet 
zomaar leeg te laten! Geef de Heilige Geest de kans om 
in je hart te werken.

Psalm 84&
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MaanDag 

Hij gaf hun macht ... Markus 6:7

Twee aan twee worden ze uitgezonden, de discipelen. 
Zonder uitzondering moeten ze het veld in.
Je vraagt je af of ze er aan toe zijn: één zeker niet; hij 
zou de Heere verloochenen. De tweede zou Hem ver-
raden, de derde met ongeloof op de opstanding reage-
ren en sommige anderen zouden, net voordat de Heere 
het zendingsbevel uitspreekt, zelfs twijfelen!
De discipelen ontvangen macht voordat ze uitgaan: 
macht om het Evangelie met autoriteit te verkondigen. 
Het grote wonder gebeurt: zieken worden genezen, 
demonen uitgedreven en het Evangelie tot bekering 
gepreekt. Even mogen ze proeven aan de zending en 
wordt het Pinksteren. Markus omschrijft het wonder als 
kracht, die de Heere hun geeft. De kracht van de Heilige 
Geest is nodig om het veld in te kunnen. In Lukas’ 
woorden klinkt het nog sterker: Jezus gaf hun ’kracht 
en macht’ (Lukas 9:1).
We kunnen ons afvragen of de gemeente vandaag aan 
zending toe is. Het kán, in afhankelijkheid van de Heere 
van de zending, Die toerust en kracht van boven geeft. 
Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

Lezen: Markus 6:7-13 Zingen: Psalm 108:2

Zon op e.k. 19 jan.
Zon onder v.m. 27 jan.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 10 feb.

januari

08.44
16.56
09.41
20.59



maandag 14 januari

Doel missen

‘Zonde van de melk’, zeggen we als er een glas omvalt. 
Zonde, want die melk was bedoeld om op te drinken en 
niet om over de tafel te gooien. Zonde betekent in dit 
geval dat het zijn doel heeft gemist. 
Een van de oorspronkelijke woorden voor zonde in de 
Bijbel drukt precies hetzelfde uit. Zonde is: niet aan je 
doel beantwoorden en je leven vermorsen. Wat is dan 
het doel van ons leven? God heeft ons geschapen om 
Hem persoonlijk te kennen. Adam en Eva zijn gemaakt 
om God lief te hebben en hun leven aan Hem op te 
offeren. Wij zijn op aarde geplaatst om God te loven en 
te prijzen.
Alles wat we niet doen tot Gods eer, mist dus zijn doel. 
Alles moet in dienst van God staan. Elk woord, elke 
gedachte en elke daad met een ander doel dan Gods 
eer, is als de gemorste melk op tafel. Zonde. Als we 
daarover nadenken, zondigen we veel. We hebben alle-
maal gezondigd en gefaald voor God. Er is er Eén Die 
geen doel miste, nooit faalde en alles, maar dan ook 
alles tot de eer van Zijn Vader deed. Bij Hem is Redding! 
Díe Borg wil ook jouw Borg zijn!

Psalm 6&
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DinsDag 

Niet geoorloofd ... Markus 6:18

Markus start zijn evangelie met Johannes de Doper: 
‘Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht.’ Hij preekte 
een doop van bekering tot vergeving van zonden (Mar-
kus 1:4). Johannes’ bediening heeft maar kort geduurd. 
Hij eindigt in de gevangenis (volgens Flavius Josefus in 
het fort Machaerus, vlak bij de Dode Zee) nadat hij 
koning Herodes terecht had gewezen en hem gezegd 
had dat zijn relatie met Herodias, de vrouw van zijn 
broer, niet door de beugel kon.
Johannes vindt uiteindelijk hierdoor de dood. Het begint 
met het aan de kaak stellen van seksuele zonden op 
hoog niveau. Desondanks zegt Markus (6:20) dat Hero-
des hem graag aanhoorde en naar hem luisterde. Het 
verschil zit hem in horen en gehoorzamen. Van alleen 
luisteren tijdens de preek of het bijbellezen verander je 
niet, hoe graag je het ook hoort! Gehoorzaamheid start 
daar waar onze zonden aan God beleden worden en we 
ons in geloof richten op de Heere Jezus. Johannes zegt 
van Hem: Hij zal u dopen met de Heilige Geest (Markus 
1:8). Gehoorzaamheid en trouw aan Hem kan uiteinde-
lijk leiden tot vervolging.

Lezen: Markus 6:14-29 Zingen: Psalm 119:83

Zon op e.k. 19 jan.
Zon onder v.m. 27 jan.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 10 feb.

januari

08.43
16.57
10.04
22.14



dinsdag 15 januari

Jouw naam, Zijn Naam

Jouw naam en mijn naam: zondaar. Zijn Naam: Jezus, 
Zaligmaker, Redder. Wat passen die twee namen goed 
bij elkaar. Velen gebruiken Zijn Naam slechts als stop-
woord. Als vloek … Hoe is het in jouw en mijn leven? 
Hebben we al een ‘is gelijk-teken’ leren zetten tussen 
onze eigen naam en de naam ‘zondaar’? Mijn naam = 
zondaar. Dan heeft die andere Naam ook vast en zeker 
waarde voor je. De naam JEZUS.
Laat toch niets je van Hem afhouden! Geen mens. Maar 
ook je eigen hart niet, dat van nature naar alles uitgaat 
behalve naar de Zaligmaker Jezus Christus. En ook je 
zondige leven niet. Juist niet! ‘Ja maar ... Je moest eens 
weten …’? Denk je dat de Heere dat niet weet? Hij 
zoekt en ontvangt juist het zondige, het verlorene. Hij 
wil niet jouw ondergang, maar je behoud! En Hij blijft 
zondaars ontvangen, ook al heb je het voor de zoveel-
ste keer verknoeid. Jezus. Is dat niet de mooiste naam 
die jij, onverbeterlijke zondaar, je kunt voorstellen?! 
Geloof je dat? Het beste bewijs daarvoor is: God gaf 
Zijn Zoon. Als God de wereld zo liefheeft dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, ben jij dan welkom 
bij Hem of niet?

Johannes 3:16-18&
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WoensDag 

Schapen die geen herder hebben ... Markus 6:34

Op het zendingsveld overzee kan het zomaar gebeuren 
dat er van de vroege ochtend tot de late avond mensen 
aan je deur komen. Dakloze mensen, gemeenteleden, 
zieken. Soms komen er mooie dingen uit voort; één van 
de straatjochies die we jaren geleden ontmoetten is nu 
bezig de lagere school af te ronden. Meestal is het te 
veel; je zou er een dagtaak aan hebben. Ongewild kun 
je je gaan ergeren aan al die mensen.
De Heere Jezus heeft net Zijn familielid en vriend Johan-
nes de Doper verloren. Hij wil naar een plaats veraf, om 
wat uit te rusten met de discipelen. Samen stappen ze 
in een vissersscheepje. Als de mensen dóór hebben 
waar het schip aan wal gaat, lopen ze om en zijn er zelfs 
eerder dan Hij. Hij reageert niet alleen uiterlijk positief 
op de menigte, maar is innerlijk met ontferming over ze 
bewogen. Hij ziet ze als schapen zonder herder en 
begint ze veel dingen te onderwijzen. De Goede Herder 
stuurt ons niet met een kluitje in het riet. Hij ziet hoe 
onze harten verlangen naar zingeving, naar leiding, naar 
liefde en geborgenheid. Hij wil ons die liefde geven en 
ons hart vervullen, ook vandaag!

Lezen: Markus 6:30-44 Zingen: Psalm 65:6

Zon op e.k. 19 jan.
Zon onder v.m. 27 jan.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 10 feb.

januari

08.42
16.59
10.26
23.27



woensdag 16 januari

Witter dan sneeuw (1)

Wat is het mooi als het gesneeuwd heeft. Zelfs plekken 
waar allerlei rommel ligt, gaan er bijna sprookjesachtig 
uitzien. Een vuilnisstortplaats lijkt een ongeschonden 
heuvellandschap. Het kan zomaar gaan sneeuwen. Als 
het ’s nachts gebeurt, kun je bij het openschuiven van 
de gordijnen je ogen haast niet geloven. Zeker niet als 
de sneeuw onverwacht is gevallen.
‘Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt 
de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen 
wit worden als sneeuw’ (Jesaja 1:18). Het gaat hier 
natuurlijk om de kleur. Sneeuw tegenover scharlaken. 
Helder wit tegenover helder rood. Wit als sneeuw. In 
Psalm 51 is zelfs sprake van ‘witter dan sneeuw’. Witter 
dan sneeuw kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Zo 
mooi, zo intens wit. Als God de zonden vergeeft, is dat 
radicaal. Weg is weg. Hoe rood ze ook waren, ze wor-
den witter dan wit. Wat de ene dag nog een hopeloze 
puinhoop leek, is de volgende dag ongeschonden wit. 
Als we mogen zien op Jezus worden we witter dan wit! 
Dan is het niet alleen voor anderen, maar ook voor mij: 
Hij wil ook mijn zonden vergeven. ‘Ontzondig mij met 
hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn 
dan sneeuw.’

Psalm 51:1-12&
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DonDerDag 

Hij zag dat ze veel moeite moesten doen ... Markus 6:48

De Goede Herder is met ontferming bewogen (Markus 
6:34). Gebaseerd op de manier waarop de Heere lei-
ding geeft is een leiderschapsmodel populair geworden 
waar ‘dienend leiderschap’ centraal staat. Op dat model 
is nogal wat kritiek gekomen. Dienen en leiding geven 
zouden haaks op elkaar staan; het is voor zachte eitjes!
De manier waarop de Heere de discipelen opleidt, is 
echter vaak prikkelend. In onze paragraaf komt dat op 
drie manieren naar voren. Ten eerste dwingt Hij de dis-
cipelen om in het schip te gaan. Vervolgens ziet Hij hoe-
veel moeite ze moeten doen om het schip vooruit te 
krijgen, maar Hij wacht tot het ochtendgloren (de vierde 
en laatste nachtwake) vóórdat Hij ingrijpt. Daarna loopt 
Hij op het water en doet alsof Hij aan hen voorbijgaat.
De discipelen zijn verward en buiten zichzelf. Je vraagt 
je af waarom de Heere dit zó doet. De discipelen zullen 
er gehoorzaamheid door geleerd hebben. Ze leren om 
doelgericht te zijn, zodat ze vergeten wat achter hen is 
en ze zich richten op wat voor hen is. De rijkste les zal 
zijn dat ze leren in de stormen van het leven de Zoon 
aan boord te nemen Die zegt: Wees niet bevreesd!

Lezen: Markus 6:45-53 Zingen: Psalm 65:5

Zon op e.k. 19 jan.
Zon onder v.m. 27 jan.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 10 feb.

januari

08.41
17.01
10.47
--.--



donderdag 17 januari

Witter dan sneeuw (2)

Gisteren lazen we over witte sneeuw die neervalt. Wat 
de ene dag nog een hopeloze puinhoop lijkt, is de vol-
gende dag prachtig, ongeschonden wit.
Je kunt eigenlijk nog een vergelijking trekken met 
sneeuw. Als sneeuw smelt, zie je alles weer. Alle rom-
mel, alle oneffenheden… Dat kan in ons leven ook zo 
zijn. Als we bij de Heere vandaan dwalen en Hem uit het 
oog verliezen. Dan is het weer als tevoren. En toch gaat 
deze vergelijking niet helemaal op. Immers, vergeven is 
vergeven. Alleen, je moet het wel geloven en zien. We 
kunnen het zo gauw weer kwijtraken. Bovendien komen 
er bij ons steeds meer zonden bij. In woorden, daden 
en werken. Hoe verder we van Jezus af leven, hoe meer 
zonden.
Wat ontzettend groot dat de Heere er niet moe van 
wordt als wij tot Hem komen met al onze zonden. Het 
bloed van Jezus, dat van betere dingen spreekt: van 
vergeving van zonden. Ook van die ene zonde. Hoor je 
Zijn stem? Al waren je zonden als scharlaken. Scharla-
kenrood als bloed … Ze zullen wit worden als sneeuw 
… Bloed. Het vloeide op Golgotha. Het spreekt van ver-
zoening en vrede met God. Het kan ons reinigen van 
alle zonden. Ook van die ene …!

Jesaja 1:16-20&
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VrijDag 

Hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan. Markus 7:6

Zo af en toe lees je dat Nederlandse mannen en vrou-
wen de overstap maken naar de islam. Eén van de 
redenen die worden gegeven voor die beslissing is dat 
de islam zo veel eenvoudiger is dan het christendom: je 
houdt je aan de regels en voorschriften en hebt niet te 
maken met ‘ingewikkelde dogma’s’ zoals de Drie-een-
heid. Mensen houden van duidelijke regels, zodat je 
precies weet wat mag en wat niet mag.
De Heere Jezus noemt de Farizeeën en schriftgeleer-
den ‘huichelaars’, mensen die God met de lippen eren, 
maar hun hart van Hem vandaan houden. Dat kan dus! 
Dat je alles doet wat God geboden heeft zonder jezelf 
te geven. En juist het hart moet veranderd, omdat het 
de bron is waar kwaad uit voortkomt (Jeremia 17:9; 
Markus 7:21-23). De Heere wil ons boze hart verande-
ren. Hij heeft dat al beloofd in Ezechiël 36:26. De Heere 
Jezus vervult deze belofte. Hij heeft de prijs voor onze 
zonden betaald door aan het kruishout te gaan. Hij zegt 
in Johannes 7:38: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift 
zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste 
vloeien.’ Mijn zoon, Mijn dochter: geef Mij je hart!

Lezen: Markus 7:1-13 Zingen: Psalm 119:84

Zon op e.k. 19 jan.
Zon onder v.m. 27 jan.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 10 feb.

januari

08.40
17.02
11.10
00.37



vrijdag 18 januari

Geloof ontvang je

Geloof en geloven is toch een eigen keus? Als jij wilt 
geloven dan doe je dat toch? En als je niet wilt geloven 
dan doe je dat toch niet? Je kunt een geloof aanhangen 
omdat je er nu eenmaal bij bent grootgebracht, maar 
als dat niet meer is dan een traditie…? Echt geloven is 
toch iets heel anders. Dat zit in je hart. Het is een inner-
lijke overtuiging.
Kun je dan jezelf geloof geven? Neem de mensen in 
Efeze. Zij waren, ondanks hun godsdienstigheid, in de 
ogen van de ware God mensen op wie de toorn van 
God rustte. Maar wat gebeurt er? God bewijst hen 
genade. Zij ontvangen gelóóf. Dat is hoopgevend voor 
jou en mij. Stel je voor dat het van ons zou afhangen. 
Wie zou er dan gaan geloven? Het grote wonder is dat 
Gód geloof schenkt. Paulus schrijft: geloof is gave van 
God. Alleen vanwege het feit dat God je genadig is, 
zonder dat je dit verdient. De genade van God is dus 
ook voor jou! Mis je dat geloof nog? Open dan je mond. 
Eis van Hem vrijmoedig, op Zijn trouw verbond. Al wat 
jou ontbreekt, schenkt Hij zo jij het smeekt, mild en 
overvloedig! ‘Heere, schenk mij dat geloof …’ Denk je 
dat God dan je gebed niet verhoort?

Efeze 2:1-10&
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ZaterDag 

Verjaardag H.K.H. Prinses Margriet

Terwijl Hij opkeek naar de hemel ... Markus 7:34

De Heere Jezus komt in aanraking met een dove of 
slechthorende (de man sprak, ook al ging het moeizaam). 
Het is in het gebied van de tien steden, de Dekapolis, bij 
het meer van Galilea. Het valt op dat de Heere de man 
apart neemt, hem als het ware aan de hand neemt en 
stap voor stap zijn genezing uitbeeldt. De omstanders 
staan versteld: Hij heeft alles goed gemaakt! Toen ik met 
m’n gezin in Colombia woonde, hoorden we van een 
man die op een dergelijke manier door het gebed van 
een evangelist was genezen. Hij was na zijn genezing 
verbitterd, omdat de bron van inkomsten – bedelen − nu 
opgedroogd was. Geestelijk was hij onveranderd! De 
Heere Jezus laat zien hoe belangrijk lichamelijke gene-
zing en heelheid is in Gods ogen. Tegelijkertijd gaat het 
om meer, het gaat erom dat onze oren geopend worden 
voor het Evangelie. We zien hier dat de Heere sterk emo-
tioneel betrokken is bij de genezing. Hij zucht, bidt, slaat 
de ogen naar de hemel, beveelt: Word geopend! Hij is 
vandaag Dezelfde. Hij is het Die nu aan de rechterhand 
van de Vader zit en voor Zijn gemeente zucht, bidt en 
beveelt dat heling plaatsvindt!

Lezen: Markus 7:31-37 Zingen: Psalm 108:1

Zon op Eerste kwartier
Zon onder
Maan op
Maan onder

januari

08.39
17.04
11.35
01.45



zaterdag 19 januari

Luisteren naar Zijn stem

Spreken met God is moeilijk, maar luisteren naar de 
Heere God is zo mogelijk nog moeilijker. Toch spreekt 
Hij. Door Zijn Woord. Ook vandaag. Door Zijn Woord 
komt de Heere tot ons. Hoe lees jij de Bijbel? Is het niet 
vaak ‘even gauw lezen’? Zonder ons af te vragen wat 
Gods tot ons te zeggen heeft in dat bijbelgedeelte. We 
geven Hem geen tijd om dat wat we lezen in ons hart te 
brengen. Als we nou eens echt zouden luisteren? Zou-
den we dan Gods stem niet horen? ‘Merk op, mijn ziel, 
wat antwoord God u geeft …’ Als we er tenminste 
behoefte aan hebben.
Goed luisteren kan alleen als we ons helemaal open-
stellen voor degene die spreekt. In dit geval dus voor de 
Heere God. Je openstellen voor Hem. Niet aan andere 
dingen denken. Geen eigen invulling geven aan wat we 
horen en lezen, maar biddend het Woord van God tot 
ons door laten dringen. En vragen of de Heilige Geest 
ons wil helpen te begrijpen wat het bijbelgedeelte ons 
wil zeggen. Een open Bijbel met gevouwen handen. Stil 
zijn voor God.
Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft; 
Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft …

Psalm 85:3-4 (berijmd)&
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ZonDag 

Ik ben innerlijk met ontferming bewogen ... Markus 8:2

Hier zegt de Heere het Zelf: Ik ben innerlijk met ontfer-
ming bewogen. Dat was Hij al tijdens de eerste wonder-
bare spijziging. We lezen daar, in Markus 6:34, dat de 
Heere met ontferming bewogen was, omdat de mensen 
waren als schapen zonder herder. Hij begint de menigte 
vervolgens te onderwijzen.
Hier is het anders. Het is niet Petrus (als de informant 
van Markus) die het zegt dat Jezus met ontferming 
bewogen is. Het is de Heiland Zelf Die zegt: Ik ben met 
ontferming bewogen. Een tweede verschil met de eer-
ste wonderbare spijziging is dat Zijn medelijden zich 
richt op de fysieke, lichamelijke nood van de schare: ze 
hebben geen eten, als we ze zo naar huis sturen, zullen 
deze mensen van honger bezwijken (Markus 8:2)!
De ontferming van de Heere richt zich dus op ziel én 
lichaam. Het gaat Hem ter harte als mensen honger lij-
den en haast bezwijken. Zijn hart gaat uit naar de lij-
dende medemens. Het zijn dan de discipelen die de 
mensen te eten geven, nadat ze het ontvangen uit Zijn 
hand. Ook vandaag is de Heere met ontferming bewo-
gen over de nood en worden wíj opgeroepen om te 
delen!

Lezen: Markus 8:1-9 Zingen: Psalm 107:18

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 27 jan.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 10 feb.

januari

08.38
17.06
12.03
02.50



zondag 20 januari

God nodigt jou

Weet je hoe Hij dat doet? Door je vriendelijk tot geloof 
en bekering te nódigen. Hij zou zelfs geloof en bekering 
van ons mogen eisen. Hij is Heere en wij onderdanen. 
Hij vindt het onverdraaglijk als Hij lauwheid, onverschil-
ligheid en ongeloof bij ons aantreft. Want dan zijn we 
ellendig, beklagenswaardig, arm en blind en onbe-
schermd tegen alle vijanden. De brief aan de Laodicen-
zen is daar een sprekend voorbeeld van. En tóch nodigt 
Hij Loadicea, en Hij nodigt jou. Spreekt Hij je dan aan 
als een geweldenaar die je neerslaat en tot gehoor-
zaamheid dwingt? Nee! Hij klopt vriendelijk aan en 
vraagt: ‘Mag ik bij je binnenkomen?’ Hij voegt er zelfs 
een belofte aan toe: ‘Als iemand Mijn stem hoort en de 
deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd 
met hem gebruiken, en hij met Mij.’
In het oosten was het aanbieden van een maaltijd een 
bewijs van hoogachting en vriendschap. Begrijp je wat 
Hij je wil geven? Ik wil jou, zondaar, Mijn hoogachting 
geven en vriendschap laten blijken. Ik wil Mijn Heilige 
Geest in je hart zenden, zodat Die de deur voor jou 
opent. Ik wil je hart verbreken, verwarmen. Ik wil je rei-
nigen van al je zonden en je de vreugde in God schen-
ken.

Openbaring 3:14-22&
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MaanDag 

Een teken uit de hemel ... Markus 8:11

De Farizeeën verlangen een teken uit de hemel. De 
Heere zegt daarvan tegen de discipelen: Pas op voor 
het zuurdeeg van de Farizeeën!
Met het paasfeest moest alle gist of zuurdeeg het huis 
uit en kwam er ongezuurd en ongerezen brood op tafel. 
Een klein beetje zuurdeeg doortrekt het hele brood. Zo 
is het met het verzoek van de Farizeeën: het lijkt iets 
kleins, maar het woekert als zuurdeeg.
De Heere weigert een teken te geven. God spreekt tot 
ons door Zijn Woord en in gewone, menselijke taal. Hij 
komt tot ons in de Heere Jezus Christus. Wij zoeken het 
heil vaak in ons hart, in speciale tekenen, in het subjec-
tieve. De Heere corrigeert dat. Het gaat in het geloof 
niet om het sensationele, maar om het vaste en 
betrouwbare Woord. Om het objectieve. Om het feit dat 
God in de Heere Jezus ons nabij is gekomen, dat God 
mens is geworden en in onze plaats is gaan staan. 
Daarom antwoordt de Heere in het Lukasevangelie dat 
geen ander teken gegeven zal worden dan het teken 
van de profeet Jona: Zo zal de Zoon des Mensen een 
teken zijn. We hebben genoeg aan Zijn dood en opstan-
ding!

Lezen: Markus 8:10-21 Zingen: Psalm 16:4

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 27 jan.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 10 feb.

januari

08.37
17.07
12.37
03.52



maandag 21 januari

Zoutend zout

Het zout van de aarde. ‘U bent het zout van de aarde.’ 
U, wie zijn dat? De discipelen van Jezus. En jij ook, als 
je door genade Zijn volgeling bent. Het gaat hier om het 
zijn van de discipelen, nog niet over de daden. Eerst 
moet je zout zijn, voordat je door je levenshouding een 
zoutende werking kunt laten uitgaan in je omgeving. 
Ben jij dat? Want of je bent gered door Jezus’ bloed of 
je bent nog verloren.
Zout wordt gebruikt om levensmiddelen te conserveren 
en om het eten smaak te geven. De uitwerking van het 
zout van de aarde is dat de Heere door ons geëerd 
wordt. De omgeving merkt aan je woorden en je gedrag 
of jij een positieve jongere bent die tot doel heeft om 
God en zijn naaste te dienen, en zo God de eer te geven. 
Toets jezelf eens. Wat staat nummer één in je leven? De 
Bijbel, het gebedsleven, de prediking van het Woord of 
geld, carrière, diploma’s, je vriend of vriendin? Hoe ga 
je met je tijd om? Wat staat er op je iPod? Hoe ga je om 
met de media? Hoe is je taalgebruik? Zo zijn er nog wel 
meer dingen te noemen. Besef je iets van de heiligheid 
van God en het diepe respect dat Hem toekomt? Door-
trekt het zout van Gods genade jouw en mijn leven?

Mattheüs 5:13-16&
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DinsDag 

Zijn kruis opnemen en Mij volgen. Markus 8:34

Er zijn teksten in de evangeliën die de discipelen pas na 
de kruisiging en opstanding hebben begrepen. Zoals 
deze: ‘Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verlooche-
nen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.’
De discipelen kenden het kruis, op het moment dat 
Jezus dit tot hen sprak, enkel in relatie tot door de 
Romeinen veroordeelde mensen. Het kruis hield vóór 
Goede Vrijdag geen enkel verband met de Heiland. Pas 
later begrepen ze dat het opnemen van je kruis en het 
volgen van de Heere kan leiden tot verstoting, vernede-
ring, vervolging en uiteindelijk tot de dood.
Er is geen ontkomen aan. De discipel is als zijn of haar 
Heer. Als je achter de Heere Jezus aan wilt, is er maar 
één weg: de kruisweg. Het lijkt tot de dood te leiden, 
maar je wint er het leven mee: ‘Wie zijn leven zal verlie-
zen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het 
behouden’ (vers 35). Dit woord drong niet alleen met 
moeite door tot de discipelen, ook gelovigen in de een-
entwintigste eeuw hebben er grote moeite mee. Maar 
er is géén andere weg dan de kruisweg: achter Jezus 
aan. Alleen zó zullen we de heerlijkheid beërven.

Lezen: Markus 8:31-38 Zingen: Avondzang:6,7

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 27 jan.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 10 feb.

januari

08.36
17.09
13.17
04.49



dinsdag 22 januari

Jij een smaakmaker?

Wat merken de mensen in je omgeving ervan dat je 
Jezus wilt volgen? Dat je de Heere wilt dienen? Als je 
de Heere vreest gaat er een zoutende werking uit van je 
leven. Je omgeving wordt er beter van. Vanuit de liefde 
tot de Heere volgt de zoutende werking van je leven in 
dienende liefde, barmhartigheid, oprechte belangstel-
ling voor je naaste en vriendelijkheid. U bent het zout 
van de aarde. Jij moet een bederfwerende invloed uit-
oefenen in de samenleving. Jij mag het Woord en de 
wet van God gestalte proberen te geven. Anderen moe-
ten dat zout proeven. Je moet het zout niet voor jezelf 
houden. Als je aardappels kookt hang je niet een plastic 
zakje met zout in de pan om het daarna weer in de kast 
te leggen. Nee, je strooit het zout over de aardappels en 
het kookt mee, het geeft smaak aan het eten. De Bijbel 
zegt dat je woorden met zout besprenkeld moeten zijn. 
Ben ik, ben jij als het zout van de aarde? Ben ik door 
mijn woorden en daden een smaakmaker van mijn 
omgeving? Dat kost je wel wat. Dat kost je alles, het 
kost je jezelf. Dat gaat niet in eigen kracht. Vraag het 
aan de Heere: Mag ik Uw weg gaan en tot Uw eer leven 
als een zoutend zout? Bestudeer en zoek in het Woord 
naar antwoorden.

Markus 9:42-50&



23
WoensDag 

Het is goed! Markus 9:5

De Heere doet de belofte aan Zijn discipelen dat som-
migen niet zullen sterven vóórdat ze het Koninkrijk met 
kracht zullen zien komen. Zes dagen later wordt die 
belofte vervuld. De Heere Jezus neemt drie discipelen 
als kroongetuigen mee: Petrus, Johannes en Jakobus. 
Alle drie zullen ze later een belangrijke rol gaan spelen 
in de vroege kerk! Ze gaan een hoge berg op, waar zich 
een ongeëvenaard wonder afspeelt: Jezus verandert 
voor hun ogen van gedaante, het Licht van de wereld 
wordt door de discipelen in al Zijn glorie gezien. En ze 
ontmoeten Mozes en Elia en horen de Stem vanuit de 
wolk. Dat alles doet denken aan de tocht door de woes-
tijn, waar het volk Israël de wolk volgde en de Heere 
God Zijn woorden en wil bekendmaakte op de hoge 
berg, de Sinaï, aan Mozes.
Hier staat de meerdere Mozes. Hij maakt Gods wil 
bekend en de Vader getuigt daarvan: Deze is Mijn 
geliefde Zoon, luister naar Hem! Jezus is het Die ons 
door de woestijn naar het beloofde land leidt. ‘De wet is 
door Mozes geworden, de genade en de waarheid zijn 
er door Jezus Christus gekomen (Johannes 1:17).

Lezen: Markus 9:1-13 Zingen: Psalm 25:7

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 27 jan.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 10 feb.

januari

08.34
17.11
14.04
05.41



woensdag 23 januari

Smakeloos zout

De Heere Jezus zegt tegen Zijn discipelen: U bent het 
zout van de aarde. Alleen als je de Heere door genade 
mag liefhebben, ben je het zout van de aarde. Vanuit 
onszelf zijn we geen zoutend zout. Integendeel, dan zijn 
we smakeloos. Jezus zegt: ‘Maar als het zout zijn smaak 
verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het 
deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en 
door de mensen vertrapt te worden’ (Mattheüs 5:13).
Hoe kan het zout dan smakeloos worden? Zuiver zout 
kan zijn kracht toch niet verliezen? Inderdaad, maar we 
hebben hier te maken met Palestijns zout. Dat is niet 
het Jozo-zout, maar het Sodom-zout, dat door verdam-
ping werd gewonnen uit de Dode Zee. Dat zout was 
samengesteld uit verschillende elementen. Door ont-
binding van de samenstelling kon dit zout bitter en 
onbruikbaar worden. Het Dode Zee-zout heeft vanuit 
de rotsige bodem een alkaline smaak en als het ver-
mengd werd met gips dat ook in de bodem zat, werd 
het smakeloos, bitter en onbruikbaar. Het zout verliest 
zijn kracht als het vermengd wordt met vreemde onzui-
verheden. Als een vreemde leer of een werelds leven 
ons denken en doen beïnvloedt, verliezen wij persoon-
lijk onze werfkracht.

Zondag 47, Heidelberger Catechismus&
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DonDerDag 

Wees met ontferming bewogen! Markus 9:22

Satan gaat rond als een brullende, briesende leeuw. 
Soms wil hij een heel volk verslinden, collectief. Dat 
gebeurde in de Tweede Wereldoorlog in Europa, bij de 
Jodenvervolging. En hier in Rwanda, waar wij naartoe 
zijn uitgezonden door de GZB, in 1994. De truc is om 
een groep als ongedierte weg te zetten. Mensen in 
Rwanda werden kakkerlakken genoemd, klaar om uit-
geroeid te worden. Maar satan werkt ook door perso-
nen aan te vallen en soms zelfs te bezetten. Dan is de 
vijand binnen de poort en is er geen houden aan.
Vreselijk als het je kind betreft, dat lijdt onder de aanval-
len van de boze. De vader hier schreeuwt het uit: Heere, 
ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp! Wees met inner-
lijke ontferming bewogen en help ons!
De Heere Jezus kan dat gebed niet naast Zich neerleg-
gen en weigeren. Hij beveelt de boze geest om uit te 
gaan. De Heere voegt eraan toe: kom niet meer terug! 
De boze geest moet gaan. Even later komt de bevrijde 
jongen bij kennis en reikt Jezus hem de hand. Geweldig 
om te zien. De Heere heeft de zonde, de dood en satan 
overwonnen aan het kruis. Soms lijkt een situatie hope-
loos. Maar Jezus heeft de overwinning behaald!

Lezen: Markus 9:14-29 Zingen: Psalm 118:1

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 27 jan.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 10 feb.

januari

08.33
17.13
14.58
06.26



donderdag 24 januari

Zichtbare levenshouding

Kunnen anderen aan jou zien dat de Bijbel de norm is 
voor jou in de keuzes die je maakt en de houding die je 
hebt? Ben jij een zoutend zout? Die jongen, dat meisje 
heeft een doel, is puur. Zonder dat mensen dat direct in 
de gaten hebben gaat er dan een verborgen werking 
van je levenshouding uit.
In de tempel van Jeruzalem had men speciale opslag-
kamers voor zout, die door speciale beambten werden 
beheerd. Bij alle offergaven werd gereinigd zout toege-
voegd. Zout werd ook aan de olie in de lampen toege-
voegd om de vlam helder te laten branden. Nu begrijp 
je ook waarom Jezus van het zout overgaat op de bran-
dende lamp in Zijn beeldspraak als Hij zegt: ‘U bent het 
licht van de wereld’ en: ‘Laat uw licht zo schijnen voor 
de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, 
Die in de hemelen is, verheerlijken’ (Mattheüs 5:14, 16). 
Kun je jezelf een beter levensdoel indenken? De Heere 
gebruikt in Mattheüs 5 verschillende beelden: het zout, 
het licht, de stad op de berg die van verre te zien is en 
de lamp op de kandelaar. Het gaat in al deze beelden 
om de positieve invloed van de gelovigen in hun omge-
ving. Het doel van alles is: de verheerlijking van Zijn 
Naam!

Psalm 27&
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VrijDag 

Op de derde dag ... Markus 9:31

Als de Heere Jezus met de discipelen door Galilea trekt, 
neemt de Heere tijd voor Zijn leerlingen. Hij wil niet dat 
iemand ervan weet dat ze rondtrekken, want Hij wil de 
discipelen onderwijs geven over Zijn komend sterven, 
lijden, en over Zijn opstanding. Jezus legt uit aan de 
discipelen wat er binnenkort zal gebeuren. Maar ze 
snappen het niet, het landt niet. En als kinderen in een 
klas die bang zijn om voor dom versleten te worden, 
vragen ze maar niet verder.
Hoe moet je de opstanding van de dood begrijpen als 
er nog nooit iemand zonder tussenkomst van profeten 
uit de dood is herrezen? De discipelen kunnen Zijn 
woorden niet plaatsen, ze missen een referentiekader.
Wij worstelen vaak met een vergelijkbaar probleem. Als 
je christen bent, geloof je dat de Heere Jezus ‘is opge-
wekt om onze rechtvaardiging’ (Romeinen 4:25). Maar 
begrijpen we ook wat ons in het geloof geschonken is? 
Paulus bidt in Efeze 1:18-20 dat de gemeente zal weten 
wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is, 
aan ons die geloven, die Hij gewerkt heeft in Christus 
toen Hij Hem opwekte uit de doden!

Lezen: Markus 9:30-32 Zingen: Psalm 66:8

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 27 jan.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 10 feb.

januari

08.32
17.15
15.58
07.04



vrijdag 25 januari

Uitstraling

Als jij een zoutend zout bent, is je invloed op je omge-
ving duidelijk merkbaar. Als jij je omgeving niet beïn-
vloedt, is de kans groot dat je omgeving jou beïnvloedt! 
De opdracht van Christus gaat echter verder dan alleen 
je omgeving in eigen kring laten merken dat je gelukkig 
wordt van het dienen van de Heere. Er staat: U bent het 
zout van de aarde! Er staat ook: U bent het licht van de 
wereld! Dat is de wereld om ons heen, de wereld zon-
der God, de maatschappij waarin wij leven. Jezus’ 
woorden zijn niet bedoeld als een roeping voor de enke-
ling, maar als een roeping voor de gemeente van Chris-
tus, waar jij een onderdeel van bent. Kunnen ze Jezus 
in ons zien? Merken ze aan onze woorden en daden dat 
we aan Christus gelijkvormig zijn? Welke uitstraling 
hebben wij naar buiten? Dat bedoelt Jezus als Hij zegt: 
Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw 
goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, 
verheerlijken.
Of tast je in het duister, geen licht in jezelf en ook niet 
naar je omgeving? Dan kan ik je maar Eén Persoon 
aanbevelen Die van Zichzelf zegt: ‘Ik ben een Licht, in 
de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet 
in de duisternis blijft.’ Dan kan uitstraling niet uitblijven.

Johannes 12:44-50&
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ZaterDag 

De eerste moet de laatste zijn. Markus 9:35

Net na de tweede aankondiging van het lijden krijgen 
de discipelen woorden. Het gaat erom wie de grootste 
is en de belangrijkste. Mattheüs voegt aan de geschie-
denis toe dat de discipelen vervolgens zelf naar de 
Heere toekwamen met de vraag wie de grootste is in 
het Koninkrijk der hemelen (Mattheüs 18:2).
Competitie is niet verkeerd. Paulus vergelijkt het leven 
van een christen met een wedstrijd, waarin atleten pro-
beren de prijs te winnen. We moeten ervoor gáán. We 
worden geacht met toewijding te leven voor Gods aan-
gezicht en het oog daarin gericht te houden op Jezus, 
de Voleinder van het geloof. Maar anders dan in de 
wereld zijn hoge posities niet allesbepalend. Jezus 
omarmt een kind, zet het in het midden van de discipe-
len en stelt het als voorbeeld. Als we dienaren van de 
Allerhoogste zijn, mag ons hart uitgaan naar het dienen 
van elkaar. ‘Gewoon maar een knecht, zo wil ik zijn voor 
U. Eenvoudig en echt, U de Heer ik de knecht, zo wil ik 
zijn voor U. U dienen als Heer, niets minder, niets meer. 
Zo wil ik zijn voor U.’ (U kunt dit liedje zingen als u het 
kent, of anders de psalm).

Lezen: Markus 9:33-37 Zingen: Psalm 138:3

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 27 jan.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 10 feb.

januari

08.30
17.16
17.02
07.37



zaterdag 26 januari

Gebed

Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer.
Beproef me en zie wat niet is tot Uw eer.
Is soms de weg die ik ga niet goed voor mij: 
leid mij op de eeuw’ge weg, Heere, maak mij vrij!
Zie Heere, hier ben ik, maak mij een vat voor U.
Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu!
Verbreek mijn wil, maak me ook van hoogmoed vrij;
’k Wil in U blijven, Heere, blijf Gij in mij.
O Heilige Geest, kom tot Uw heerschappij.
Schenk een herleving en begin bij mij.
Zegen Uw volk, maak het als een bruid bereid, 
wachtend op Jezus’ komst, in heerlijkheid.

Psalm 139&
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ZonDag 

Laat er toch een einde komen aan de slechtheid van de 
goddelozen, maar doe de rechtvaardige standhouden, 
o rechtvaardige God, Die harten en nieren beproeft.
 Psalm 7:10

Als anderen je vals beschuldigen doet dat pijn. Zulke 
personen maken je het leven zuur. Hoe zou jij reageren 
als je schoolvriend(in) je bij de docent beschuldigt van 
dingen die jij niet hebt gedaan? Hoe zou u zich voelen 
als de baas u niet gelooft maar de ander wel, die u vals 
beschuldigt? Wat moet je in zo’n situatie doen?
Psalm 7 laat zien hoe David dit doet. Hij brengt het in 
gebed en zegt tegen God wat hem dwarszit, omdat hij 
weet dat God het diepste van ieder mens kent. Wat zijn 
beschuldigers ook beweren, God weet wat echt waar 
is. Hij onderzoekt de ‘harten’ en ‘nieren’ van mensen. 
Uit het hart komen onze gedachten, woorden en daden. 
De nieren liggen nog dieper verborgen dan het hart. 
David wijst hiermee ons onderbewust leven aan, waar-
onder ons gevoelsleven. Vandaar dat onrecht pijn doet! 
Maar toch weet hij: God ziet tot in het diepst van elk 
leven. En in blijde zekerheid dat God redt vertrouwen 
we Hem alles toe. Met Jezus laten wij het oordeel aan 
God.

Lezen: Psalm 7  Zingen: Psalm 7:1,5

Zon op Volle maan
Zon onder
Maan op
Maan onder

januari

08.29
17.18
18.10
08.05



zondag 27 januari

Kind van God gebeden

Elkana is een man met twee vrouwen. Daarmee gaat hij 
in tegen Gods gebod. Er is dan ook geen vrede in zijn 
huis. Zijn vrouwen maken ruzie. Peninna kijkt op Hanna 
neer, omdat ze geen kinderen kan krijgen. Geen kinde-
ren kunnen krijgen was in die tijd een schande. In vers 
5 lezen we dat de Heere ervoor zorgde dat Hanna geen 
kinderen kreeg. Ze gaat naar de tempel en brengt haar 
zorgen bij de Heere. Dat is de beste plaats. Lijk jij op 
Hanna? Ze gaat op haar knieën en belooft dat het kind, 
als het een jongetje is, voor de Heere zal zijn. Eli, de 
priester, denkt dat ze dronken is, maar Hanna vertelt 
hem dat ze haar hart voor de Heere heeft uitgestort! Eli 
mag dan in naam van God zeggen dat de Heere haar 
gebed zal verhoren. En … Hanna raakt in verwachting 
en krijgt een zoon. Wat is de Heere toch goed. Zo is 
Samuël een kind dat van de Heere gevraagd is. Heb jij 
ook zulke ouders? Ouders die voor je gebeden hebben 
voordat je geboren werd? En die nu nog elke dag in hun 
gebed jou bij de Heere brengen? Wat ben je dan geze-
gend! Bid jij ook wel eens voor je ouders? Praat je wel 
eens met hen over God? Praat u, ouders, met uw kin-
deren over het geloof? En dan niet alleen op zondag , 
maar ook op andere dagen? Bent u er zelf vol van? Dan 
kunt u toch niet zwijgen?

1 Samuël 1:5-17&



28
MaanDag 

Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U 
een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegen-
standers. Psalm 8:3

Zou God machtig genoeg zijn om ook voor mij te zor-
gen? Hoe kom ik daarachter? Ik weet dat mijn verstan-
delijke vermogens begrensd, beperkt zijn, ik kan één 
ding tegelijk overzien en doen. Zo denken wij!
In Psalm 8 laat David zien dat God onbegrensd is in tijd, 
macht en liefde. Onze tekst spreekt met name over 
Gods zorgzame liefde, dat brengt de dichter in verwon- 
dering. Met een stem vol aanbidding opent en sluit hij 
de psalm. Hij voelt zich veilig bij God, zoals een vader 
zijn kinderen beschermt te midden van gevaar. Want er 
zijn machtige tegenstanders die tegen hem opstaan.
Maar God laat hem niet in de steek. Hij heeft van Zijn 
kant een sterk fundament gelegd waarop alle macht 
van de vijand stukbreekt. Wat is dat fundament waar-
door God triomfeert op aarde? Is dat Zijn almacht?
Nee, het is de mond van kinderen en zuigelingen die 
maar net wat kunnen brabbelen. God toont Zijn macht 
en liefde om voor hen te zorgen. En ook voor ons geldt: 
‘Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.’

Lezen: Psalm 8 Zingen: Psalm 8:2,9

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 10 feb.

januari

08.28
17.20
19.20
08.29



maandag  28 januari

Naar het huis van de Heere

Wat een blijdschap! Hanna en Elkana hebben een zoon 
gekregen en noemen hem Samuël. Dat betekent: ik heb 
hem van de Heere gebeden. Misschien heb jij ook wel 
een naam met een betekenis. Johan betekent ‘God is 
genadig’ of Joëlle, dat betekent ‘God is goed’. Als 
Samuël nog erg jong is (4 of 5 jaar), brengt Hanna hem 
naar het huis van God in Silo. Hanna vertelt de priester 
Eli dat ze wil dat Samuël in het huis van de Heere gaat 
werken. Dan lezen we iets heel opmerkelijks: ‘En hij bad 
aldaar de Heere aan.’ Er zijn uitleggers die denken dat 
het hier om Eli gaat die de Heere dankt, anderen den-
ken dat het Samuël is. In ieder geval krijgt de Heere de 
eer. Krijgt de Heere ook in jouw leven de eer? Wie of 
wat staat er in jouw leven op nummer 1? Je vrienden, 
Hyves of MSN? De Heere verdient het om op de eerste 
plaats te staan. Wat zou jij ervan vinden om altijd met 
de Heere te leven?
Een vrouw droomde eens over de hemel. Ze vertelde 
haar buurman dat ze gouden poorten en straten had 
gezien. Toen ze was uitgesproken, zei de buurman: ‘In 
die hemel wil ik niet zijn!’ De buurvrouw keek hem ver-
wonderd aan en vroeg: ‘Waarom niet?’ ‘Omdat ik je niet 
heb horen zeggen dat de Heere er was. En als Hij er niet 
is, wil ik er ook niet zijn.’ Heb jij de Heere ook zo lief?

1 Samuël 1:20-28&
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Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat 
U, Heere, niet hebt verlaten wie U zoeken. Psalm 9:11

Hoe leer ik God kennen? Op een keer tijdens het winke-
len was ik mijn dochtertje kwijt. De schrik sloeg mij om 
het hart. Ik raakte in paniek. Waar kon ik haar tussen al 
die mensen vinden? Ik zocht en riep haar overal. Voor 
mij was maar één ding belangrijk: ik moest mijn doch-
tertje vinden. Gelukkig vond ik haar.
Zo doet God ook, zegt David in Psalm 9, Hij laat je niet 
in de steek! Hij roept je en zoekt je overal en: Hij vindt 
je! Omdat God Zich te kennen geeft door middel van 
Zijn trouwe liefde. Kijk maar in uw, jouw eigen leven. Zie 
je Gods trouw niet overal: tijdens moeilijkheden, bij 
angstige vragen, bij onrust die het leven brengt? Vaak 
voelen we ons in die levenssituaties in het nauw gedre-
ven. Er breekt paniek bij ons uit: waar is God?
Maar de gelovigen vertrouwen op God. Zij kennen Zijn 
naam, zij weten wat ze aan Hem hebben: Hij verlaat hen 
niet! Kennen van God betekent, Zijn daden kennen en 
op grond daarvan leven in relatie met de Heere. God 
laat niet los waarmee Hij is begonnen, wat een troost!

Lezen: Psalm 9:1-13  Zingen: Psalm 9:1,10

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 10 feb.

januari

08.26
17.22
20.32
08.52



dinsdag  29 januari

Leven tot Zijn eer

Houd jij van zingen? En zo ja, welke liederen zing jij graag? 
Zijn die liederen ook tot eer van de Heere? Mag de Heere 
meeluisteren als je zingt? Hanna, de moeder van Samuël, 
zingt ook. Ze zingt een lofzang tot eer van de Heere. Als 
het lied uit is, gaan zijn ouders weer naar huis. Samuël 
blijft in het huis van God. Er staat dat hij de Heere diende. 
Kan dat van jou ook gezegd worden? Andere mensen 
kunnen toch wel zien dat je christen bent? Een christen 
draagt de naam van Christus en wil op Hem lijken. Dat kun 
je merken aan de woorden die hij spreekt en de dingen die 
hij doet op het internet, enzovoort. Leg je leven er maar 
naast! Er was eens een man die vijfentwintig jaar bij een 
bedrijf had gewerkt. Toen hij afscheid nam, zei een van de 
collega’s tegen een ander: ‘Ik hoorde dat hij christen is!’ 
‘Echt waar?’ zei de ander. ‘Daar heb ik nooit iets van 
gemerkt.’ Zo is dat bij jou toch niet? Samuël diende de 
Heere en schaamde zich niet.
Er was eens een vrouw die 80 jaar werd. Toen de dominee 
op bezoek kwam, vroeg hij: ‘Hoe oud bent u geworden?’ 
Ze zei: ‘40 jaar dominee!’ De dominee zei: ‘Nou dat denk 
ik niet.’ ‘Toch is het zo dominee, want ik heb 40 jaar zon-
der de Heere geleefd. Toen ik 40 werd, heb ik de Heere 
leren kennen. Ik heb maar 40 jaar echt geleefd, want leven 
zonder de Heere is geen leven.’

1 Samuël 2:1-11&
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WoensDag 

Sta op, Heere God, hef Uw hand op, vergeet de ellen-
digen niet.  Psalm 10:12

Soms overkomt het je zomaar ineens door een bepaalde 
gebeurtenis waar je niet uitkomt. Dan vraag je: waarom 
grijpt God niet in? Let Hij wel op het kwaad, het onrecht 
dat in de wereld geschiedt? En als ik tot Hem bidt om 
verandering, waarom verhoort Hij mijn gebed dan niet? 
Door al die dingen voel ik mij zo ellendig. Kan het God 
wel wat schelen wat er op aarde gebeurt? Het lijkt er 
vaak op dat God de mens vergeet!
De dichter van Psalm 10 heeft oog voor het onrecht en 
roept tot God. Hij weet dat het God wel degelijk aan Zijn 
hart gaat wat hier op aarde gebeurt. Dat weet hij uit 
Gods belofte, want Hij vergeet nooit één bidder. God 
ziet de moeite en het verdriet van de zwakke en de 
weduwe. Daarom die schreeuw: ‘Sta op, Heere God, 
hef Uw hand op.’ God heft Zijn helpende hand op tot 
hulp van al Zijn ellendigen. Alleen: hóé God ingrijpt 
weten wij niet, wel dát Hij ingrijpt! Dat staat vast.
Wij moeten oppassen geen eigen rechter te spelen. 
Jezus roept ons door het geloof op om op aarde recht 
en gerechtigheid te bevorderen. God beslist en doet 
recht!

Lezen: Psalm 10:12-15 Zingen: Psalm 10:1,6

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 10 feb.

januari

08.25
17.24
21.44
09.13



Vandaag gaat het over de zonen van Eli. Zij waren pries-
ter, maar leefden zonder de Heere. Samuël laat zich niet 
meetrekken door de zonen van Eli. Hij diende de Heere. 
Ben jij gevoelig voor wat anderen zeggen of doen? Doe 
je snel mee of zeg je nee? Nee zeggen als er iemand 
gepest wordt? Nee zeggen als een ander vloekt? Nee 
zeggen als een ander naar een website zit te zoeken 
waarvan jij weet dat de Heere dat niet goedkeurt? Het 
volgende gebeurde in Engeland. Een reiziger zat in de 
trein tegenover iemand die de krant aan het lezen was. 
Tijdens het lezen vloekte de man steeds. De man erte-
genover vond dat heel vervelend. Toen zag hij de jas 
van de man hangen. De naam stond aan de binnen-
kant: Mr. Smiths. Elke keer als de man achter zijn krant 
een vloek riep, noemde de medereiziger zijn naam: ‘Mr. 
Smiths!’ De man keek op en vroeg hem: ‘Waarom roep 
je steeds mijn naam, terwijl je mij niet nodig hebt?’ 
‘Omdat jij steeds de naam van God roept, terwijl je Hem 
niet nodig hebt. Die naam van God heb ik lief en ik vind 
het niet fijn als je hem misbruikt’, zei de reiziger. Durf jij 
zo voor de Heere uit te komen? Samuël werd groot bij 
de Heere. God had hem lief en Samuël had de Heere 
lief. Dat is pas een heerlijk leven!

woensdag  30 januari

Meedoen of niet

1 Samuël 2:12-21&
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Verjaardag H.M. Koningin Beatrix

Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald! Wat 
kan de rechtvaardige dan doen? Psalm 11:3

Hoe kunnen wij bijdragen aan een ‘rechtvaardige’ 
samenleving? Dat is een vraag die niet alleen de konin-
gin bezighoudt, maar dat is ook de houding van chris-
tenen tegenover onze veelkleurige maatschappij. Onze 
samenleving is internationaal en mondig. De regering 
moet er steeds meer voor zorgen dat mensen niet in de 
war raken om wanorde te voorkomen.
Koning David benoemt in deze psalm de wanorde van 
zijn tijd. Zijn troon liep gevaar om te vallen. Als recht-
vaardige dreigt hij onder te gaan door het geweld van 
de goddeloze mensen. Wat moet hij als rechtvaar- dige 
doen, nu het fundament van de samenleving wordt 
aangetast? Want, het gezag van de koning is één van 
de fundamenten van de staat, er moet één hoofd zijn 
over allen. Een hoofd dat door de hand van de Heere 
gekroond is en verantwoording wil afleggen aan de 
allerhoogste Koning. Moet hij in deze situatie als een 
vogel vluchten? Nee, niet angstig zijn en op de Heere 
vertrouwen. Overwinning is er voor de rechtvaardige!

Lezen: Psalm 11 Zingen: Psalm 11:1,2

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 10 feb.

januari

08.23
17.26
22.58
09.35



Ben jij wel eens door God geroepen? Heb je Zijn stem 
weleens gehoord? Wanneer? Bijvoorbeeld toen je 
gedoopt werd of zondag s in de kerk! Samuël krijgt er 
ook mee te maken. ‘Samuël, Samuël’, zegt de Heere. 
Eerst denkt Samuël dat Eli hem roept, maar als hij drie 
keer bij Eli geweest is, zegt deze: ‘Het is God Die je 
roept. Zeg maar … Spreek Heere, want uw knecht 
hoort.’ Het was bijzonder dat de Heere tot Samuël 
sprak, want in vers 1 staat dat het Woord van de Heere 
dierbaar (schaars) was in die dagen. God sprak maar 
heel weinig tot de mensen, omdat ze ongehoorzaam 
waren. Ben jij wel gehoorzaam en dien jij de Heere, net 
als Samuël? Wat komt God vaak op een tweede of nog 
lagere plaats in ons leven! Zou je het erg vinden als God 
uit je leven weg zou gaan? Gelukkig ging God toen door 
met Zijn werk en doet Hij dat nog steeds. Hij maakt 
Samuël profeet en laat Zijn volk niet in de steek. Luister 
jij graag naar Gods stem? Zo graag als die Indiaan in 
Brazilië? Hij liep drie dagen om te luisteren naar een 
zendeling met een papier van God! Wij hebben een heel 
boek, de Bijbel. Maak er gebruik van, want daarin staat 
de weg om voor altijd gelukkig te worden. En door die 
Bijbel wil God ook tot jou spreken. Wat is je antwoord? 
‘Spreek Heere, want ik hoor … ?’

donderdag  31 januari

Spreek Heere, 
want uw knecht hoort

1 Samuël 3:1-10&
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VrijDag 

1
De woorden van de Heere zijn reine woorden, als zilver 
gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zeven-
maal. Psalm 12:7

Misschien heeft u, heb jij weleens een zilversmid aan 
het werk gezien. Om het zilver te reinigen van vuile 
grond- stoffen doet de smid het zilver in de oven. Hoe 
langer het edelmetaal in de oven gaat, des te zuiverder 
wordt het gehalte. Zevenmaal gelouterd wil zeggen dat 
het zilver volkomen zuiver is. Kijk, zo is in Gods Woord 
geen onwaarheid te vinden. Het is volledig zuiver!
In deze psalm wijst David op de oneerlijkheid onder de 
mensen en sluit daarmee aan bij de vorige psalm. Onder 
het volk slinken de gelovigen en nemen de onrechtvaar- 
digen de overhand. Hoewel zij zelfvertrouwen en suc-
ces lijken te hebben, zijn hun woorden onzuiver!
Alleen het Woord van de Heere is zuiver. Wat God zegt 
zal Hij ook doen. David weet dat de mensen die trouw 
blijven door de Heere worden beschermd. Niet dat het 
gevaar wordt weggenomen, maar wel dat zij in het 
gevaar worden beschermd door de Heere. Dat is de be- 
lofte van de Heere uit de zilverschat van Zijn Woord. Al 
Gods beloften komen in Christus zeker uit!

Lezen: Psalm 12  Zingen: Psalm 12:1,6

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 10 feb.

februari

08.21
17.27
--.--

09.58



vrijdag 1 februari

En de Heere was met hem

1 Samuël 3:11-21

Ben jij wel eens bang geweest? In het donker of tijdens 
het onweer, bijvoorbeeld? Of misschien toen je een 
nare boodschap moest vertellen? Samuël is ook bang. 
Waarvoor? Hij heeft van de Heere gehoord welke straf 
Eli en zijn zonen zullen krijgen. Wat moet hij zeggen als 
Eli ernaar vraagt? De zonen van Eli, Hofni en Pinehas, 
leven in grote zonden en Eli treedt eigenlijk niet op. Als 
Samuël de volgende morgen de deuren van het huis 
van de Heere opendoet voor het gebed, roept Eli 
Samuël bij zich. Hij zegt: ‘Vertel alles en verzwijg niets.’ 
Dan moet Samuël het wel vertellen. Eli antwoordt dat 
de Heere maar moet doen wat goed is. Samuël groeit 
op, maar wat nog veel belangrijker is dat de Heere met 
hem is. Dat was het beste wat Samuël zich kon wen-
sen. Dat geldt ook voor jou. In een van de psalmen 
staat dat de Heere spreekt tot ieder die voor Hem leeft. 
Leef jij ook voor Hem? Hoe ga je om met Gods Woord?
Er was eens een meisje dat op zolder in een mand een 
groot zwart boek zag liggen. Ze nam het mee naar haar 
moeder en vroeg: ‘Mama, wat is dit voor een boek?’ 
Haar moeder zei: ‘Dat is het boek van God.’ ‘Oh,’ zei 
het meisje, ‘moeten we het dan niet teruggeven? We 
lezen er toch nooit in.’ Zo is het bij jou toch niet?

&



ZaterDag 

2
Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid,
mijn hart zal zich verheugen in Uw heil. Psalm 13:6

Onaangename gebeurtenissen in ons leven dragen bij 
aan de rijpheid in de toekomst! Dit principe zien we bij 
een oester. Het schurende zand van de zeebodem 
dringt door zijn beschuttende schelp; hoe reageert een 
oester daarop? Zou hij menselijkerwijs gesproken 
depressief worden en dichtklappen? Nee, dat doet hij 
niet. Zo’n oester scheidt een stof af die deze irritatie 
niet alleen opheft, maar ook omzet in een parel. Elke 
parel is niets minder dan overwonnen irritatie. Welke 
stofwisseling van binnenuit komt bij ons naar buiten? 
Hoe worden wij gevormd? Is Jezus de Vreugde van ons 
leven?
David zet in deze psalm zijn ‘hoelang klacht’ om tot een 
blij zingen. Al klagend en biddend vindt hij het vertrou-
wen in God terug. Het vertrouwen in Gods verbond is 
zijn stofwisseling waarmee hij alle irritaties overwint. Hij 
klapt niet in zichzelf dicht, maar spreekt zijn vreugde uit 
dat Gods heil goed voor hem is. Geloven is een grenze-
loos vertrouwen hebben in Jezus. Het geloof wisselt 
ons oude leven om in een nieuw leven met Jezus. Je 
bent een echte parel in Gods hand!

Lezen: Psalm 13  Zingen: Psalm 13:1,5

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 3 feb.
Maan onder n.m. 10 feb.

februari

08.20
17.29
00.13
10.25



zaterdag 2 februari

Hulp zoeken

Naar wie ga jij toe als je in de problemen zit? Naar je 
vader of moeder? Naar de meester of juf? Kunnen zij je 
ook altijd helpen? Vaak niet! Weet je wie dat wel kan? 
God! De Israëlieten zitten in moeilijkheden. De Filistij-
nen zijn in het land. Samuël zegt het volk wat het moet 
doen: zich met zijn hele hart bekeren tot God en de 
vreemde goden verwijderen. Samuël geeft ook een 
belofte van God: ‘Dan zal de Heere jullie van de Filistij-
nen verlossen.’ En … het volk doet het! Heb jij je ook al 
zo tot de Heere bekeerd? Omgekeerd, zodat je niet 
meer bij Hem vandaan loopt, maar naar Hem toe gaat. 
‘Ja,’ zeg je, ‘maar dat kan ik niet.’ God wil het door Zijn 
Geest ook jou geven. Samuël gaat nog iets doen … 
BIDDEN. Eerst offert hij een lammetje. Daarna bidt hij 
tot de Heere. Direct daarna staat er: ‘En de Heere ver-
hoorde hem.’ Misschien denk je: ‘Dat zou ik ook wel 
willen. Ik bid al zo lang om een nieuw hart en ik krijg het 
maar niet.’ Ik stel een vraag: zou je dat echt graag willen 
hebben? Dan zal God het op Zijn tijd geven. Tot dat 
moment geldt: zoek de Heere totdat je Hem kent en 
daarna omdat je Hem kent. Samuël offerde. Weet je dat 
er later nog een offer is gebracht? Het offer van de Zoon 
van God. Daardoor krijgen wij een nieuw hart, dat God 
eeuwig mag grootmaken.

1 Samuël 7:1-10&



ZonDag 

3
Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen 
van God ...  Romeinen 12:1

Het gedrag van een mens trekt of stoot anderen aan of 
af. Van het levensgedrag van een christen hangt dus 
veel af. Als het goed is verwijst zijn levensgedrag naar 
het handelen van God. Omdat God in de geschiedenis 
daden heeft verricht tot onze redding, moeten wij ons 
door die daden laten vormen. Gods handelen door 
Jezus Christus is de oorzaak waardoor ons leven wordt 
ver- nieuwd. Daaruit blijkt Gods ontferming.
De apostel Paulus roept ons op om vernieuwd voor 
God te leven. Wij moeten steeds weer bij die vernieu-
wing geroepen worden, omdat we vreemd genoeg onze 
zaligheid en die van anderen telkens vergeten. Daarom 
worden we teruggewezen op wat God in Christus voor 
ons heeft gedaan. Als we dat helder zien, ontvangen we 
oog en hart voor Gods ontferming. In onze verloren- 
heid treedt God binnen. Hij ziet nog wat in ons en is 
innerlijk met ons lot bewogen. Daarom zijn we dank- 
baar voor wat God gedaan heeft en gaan we een ander 
leven leiden. Offeren we ons leven op voor God uit 
liefde voor wat Hij deed.

Lezen: Romeinen 12:1-8  Zingen: Psalm 116:1,4

Zon op Laatste kwartier
Zon onder
Maan op
Maan onder

februari

08.18
17.31
01.29
10.56



Zondag 3 februari

Gedenkteken

Ben je wel eens bij een monument geweest, bijvoor-
beeld op de Dam of bij de militaire begraafplaats op de 
Grebbeberg? Een monument is gemaakt om dingen te 
gedenken nooit meer te vergeten. Terwijl de Filistijnen 
worden vervolgd, zet Samuël een grote steen rechtop. 
Dat is ook een monument. Samuël geeft het de naam 
Eben-Haëzer. Dat betekent: tot hiertoe heeft de Heere 
ons geholpen. Om nooit meer te vergeten! Het is de 
Heere die alle eer verdient. Samuël was een richter. Hij 
heeft zijn hele leven gegeven om het volk Israël te lei-
den op Gods wegen. Samuël bouwde een altaar bij zijn 
huis.
Heb jij ook zo’n plaats waar je de Heere dient? Waar je 
alleen met Hem kunt praten? Je slaapkamer bijvoor-
beeld? Bijbellezen en bidden met muziek aan, je mobiel 
in de hand, je Hyves of MSN pagina voor je, dat gaat 
natuurlijk niet. Neem de tijd om God te zoeken en te 
dienen. Hoeveel tijd mag de Heere van je vragen? Elke 
dag voor het slapen gaan even een stukje lezen en lig-
gend in je bed nog vlug bidden voor je in slaap valt? 
Hoeveel tijd heb je over voor je vrienden of je favoriete 
spel? Wat maken we vaak weinig tijd voor de Heere vrij. 
De Heere zegt vandaag tegen jou en mij: ‘Jongen en 
meisje, geef Mij jullie harten!’

1 Samuël 7:11-17&



MaanDag 

4
Verjaardag H.H. Prinses Marilène

… om uw lichamen aan God te wijden als een levend 
offer, heilig en voor God welbehaaglijk … Romeinen 12:1

Als je van iemand zielsveel houdt bied je hem of haar 
jezelf aan. Je wilt ten dienste staan van de ander. Zo 
vergelijkt Paulus het nieuwe leven van het geloof met 
het aanbieden van een offer aan God. De offers die de 
gelovigen God aanbieden zijn hun ‘lichamen’, dat is (zo 
blijkt uit het vervolg) de gehele mens.
Zo kijkt Paulus naar het christen-zijn. De binnen- en 
buitenkant van ons leven mogen we nooit scheiden. 
Het gaat niet alleen om een vroom, geestelijk leven van-
binnen, het lichaam doet ook mee. Met ons lichaam 
staan we in de werkelijkheid van dit leven. Door ons 
lichaam gebeurt er iets, zijn wij actief, zijn we gehoor-
zaam aan God, omdat Jezus Zichzelf voor ons heeft 
opgeofferd aan het kruis. Daarom wijden wij ons leven 
toe aan God als een levend offer. Ons lichaam behoort 
Hem toe om Hem daarmee van dienst te zijn in deze 
wereld. Ons lichaam is van God en voor Hem een hei-
lige tempel waarin Hij wil wonen met Zijn Geest. Zo 
heeft God interesse in ons lichaam.

Lezen: 1 Korinthe 6:12-20  Zingen: Psalm 40:3

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 10 feb.

februari

08.17
17.33
02.44
11.36



maandag  4 februari

Wie is K(k)oning

Wie is bij jullie thuis de baas? Je vader of je moeder? Of 
jij? En ben je daar tevreden mee? Het volk Israël komt 
naar Samuël met de vraag of hij een koning aan wil stel-
len. Samuëls zonen, die hem op moesten volgen, luis-
teren niet naar hun vader en zijn gierig. Samuël schrikt 
van deze en gaat ermee naar de Heere. De Heere zegt 
dat Samuël moet doen wat het volk vraagt, want, zegt 
Hij: ‘Ze hebben niet jou Samuël, maar Mij verworpen. 
Ze willen niet dat Ik hun Koning ben.’ Wie is er Koning 
in jouw leven? Is dat God of koning satan? Er is maar 
één Koning die je het beste de leiding in je leven kunt 
geven. Dat is Koning Jezus. Een Koning die met Zijn 
eigen bloed voor jouw schuld wilde betalen. Samuël 
probeert het volk nog te waarschuwen, maar de Israë-
lieten willen niet luisteren. Lijk jij op hen? Ze willen een 
koning die leiding zal geven, recht zal spreken en oor-
log zal voeren. Weer gaat Samuël met de reactie van 
het volk naar de Heere. Hij wist dat het volk hier onge-
lukkig van zou worden. En zo is het nog! Weet je dat er 
op dit moment iets heel wonderlijks gebeurt? Koning 
Jezus vecht nu tegen koning satan om jouw hart! Wan-
neer? Nu je dit stukje aan het lezen bent. God zegt: 
‘Laat mij toch je Koning zijn!’ Ga jij ook voor deze Koning 
op je knieën?

1 Samuël 8:1-10 en 19-22&



DinsDag 

5
 …dat is uw redelijke godsdienst. Romeinen 12:1

Niet alleen ons lichaam, maar ook ons ‘denken’ staat in 
dienst van het nieuwe leven met God, dat is de dienst 
van onze opoffering en toewijding aan God. Wat Paulus 
met de tekst bedoelt, is dat we zelf ontdekken wat God 
van ons wil. Daarvoor hebben we ons verstand nodig 
en gaan we naar de kerk, zodat heel ons leven tot een 
eredienst voor God wordt. Dan wijken we niet uit de 
tempel van de Heilige Geest door het vasten, bidden en 
overdenken, God dienende dag en nacht.
Ik weet wel:ons leven is vol en drukbezet. Daarom wil ik 
juist de stille overdenking met God en de Bijbel aanbe-
velen, dat geeft rust. Onze relatie met God wordt stevig 
door een trouwe kerkgang en bijbellezen. Vaak zijn we 
slordig in het overdenken van wat God tegen ons zegt 
door middel van kerk en Bijbel. We moeten ons ertoe 
zetten en hebben een werkzaam geloof nodig. Maar als 
je de moeite neemt, ga je door die stille overdenking 
zelf ontdekken wat God van ons wil. Zien we door de 
ogen van het geloof de genade van Jezus. Dan groeien 
we op in de kennis van Jezus Christus en geven we die 
kennis door aan anderen tot hun zaligheid.

Lezen: Lukas 2:36-38  Zingen: Psalm 25:7

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 10 feb.

februari

08.15
17.35
03.55
12.25



dinsdag  5 februari

Want God zal met u zijn

Er is vaak veel belangstelling voor een nieuwe koning of 
president. Journalisten en fotografen staan in lange 
rijen op hem te wachten. Bij de zalving van Saul tot 
koning is alleen Samuël aanwezig. Saul krijgt olie uit 
een kruik over zijn hoofd gegoten. Die kruik heeft een 
betekenis. Een kruik is breekbaar. Dat wil zeggen dat 
het koninkrijk van Saul een keer zal breken. Er zal een 
tijd komen dat hij geen koning meer zal zijn. Toch is het 
de wil van de Heere dat Saul koning wordt. Samuël mag 
Saul nog iets heel moois beloven. Hij zegt: ‘Want God 
zal met u zijn.’ Mag jij ook ervaren dat de Heere bij je is? 
Vind je het geen wonder dat de Heere Zijn ondankbaar 
volk een koning geeft en dat Hij deze koning ook nog 
nabij wil zijn? Eigenlijk hadden de Israëlieten toch ver-
diend dat de Heere hen zou straffen? Ze hadden Hem 
als Koning aan de kant gezet. Samuël komt hier nog op 
terug. Hij zegt dat het volk God, Die hen uit alle proble-
men verloste, verworpen heeft. Wat is Samuël daar ver-
drietig over geweest. Hij wist dat je je geen betere 
Koning kan wensen. Hij wist dat het waar was wat er 
staat in Psalm 73: ‘Wie God verlaat heeft smart op 
smart te vrezen, maar wie op Hem vertrouwt op Hem 
alleen, ziet zich omringd met Zijn weldadigheên.’

1 Samuël 10:1-7 en 17-19&



WoensDag 

6
En word niet aan deze wereld gelijkvormig…
 Romeinen 12:2

Als kinderen op het strand of in de zandbak spelen 
gebruiken zij weleens plastic vormpjes om figuurtjes 
van zand te maken. Daarmee vormen kinderen bijvoor- 
beeld een zandbeeld van een eend of een ster. God als 
Schepper is ons mensen daarin voorgegaan. God heeft 
beelden gemaakt. Wij, mensen, zijn geroepen om het 
beeld, de vorm van God, zoals Hij ons bedoeld heeft, in 
de wereld uit te drukken. De zondeval heeft dit beeld 
van God kapotgemaakt, zoals het ene kind het zand-
vormpje van het andere kind kapot kan maken.
Paulus roept ons op om ons leven op te offeren voor 
God. Dit offer brengt een levensverandering met zich 
mee. In onze ‘vorm’, dat is onze levenshouding, mogen 
we niet met de zondige wereld overeenstemmen. De 
tijd en de invloedssfeer waarin wij leven worden 
beheerst en bepaald door de duivel. Hij is de overste 
van deze wereld. Daartegen moeten wij ons verzetten 
om door de Heilige Geest gevormd te worden voor ‘de 
toekomstige wereld’, die met God rekent.

Lezen: 2 Korinthe 4:1-6  Zingen: Avondzang 12:7

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 10 feb.

februari

08.13
17.37
04.58
13.25



woensdag  6 februari

Goede raad

Heb je wel eens een goede raad gekregen van iemand?
Samuël geeft het volk Israël een goede raad. Hij zegt 
dat het volk de Heere moet vrezen (dienen) en naar Zijn 
stem moet luisteren, want dan zal de Heere met het 
volk en met zijn koning Saul zijn. Samuël wil dat het volk 
inziet hoeveel verdriet het de Heere gedaan heeft door 
Hem als Koning aan de kant te zetten. Daarom bidt hij 
om regen en donder (onweer) en God verhoort zijn 
gebed. De Israëlieten worden bang en vragen of Samuël 
wil bidden tot de Heere, zodat ze niet hoeven te ster-
ven. Ze zien hun grote zonde. Zie jij ook de verkeerde 
dingen in je leven? Heb je er spijt van? Ga ermee naar 
God. Hij wil je vergeven. Samuël mag het volk zeggen 
dat de Heere Israël niet zal verlaten. Het was het volk 
van Zijn verbond. Het was zo vaak ontrouw, maar God 
bleef getrouw. God wilde ook met jou een verbond slui-
ten toen je gedoopt werd. Hij roept ook jou en mij op 
om Hem te gehoorzamen. Lukt dat jou? Wat een won-
der is het dat God trouw blijft als wij ontrouw zijn. 
Samuël waarschuwt het volk dat het zal sterven als het 
ongehoorzaam is. Wanneer wij doorgaan in de zonde 
zullen we ook eens eeuwig omkomen. Door eigen 
schuld! Daarom roept de Heere jou op om Hem te vol-
gen. Hij heeft je redding op het oog.

1 Samuël 12:13-25&



DonDerDag 

7
…maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing 
van uw gezindheid… Romeinen 12:2

De gezindheid, onze neiging, wordt van binnenuit bij 
een christen gevormd. Dat is het werk van de Heilige 
Geest Die ons innerlijk vernieuwt en ons leven bezielt, 
er passie aan geeft. De Geest maakt ons geestdriftig, 
zodat we anders in het leven staan dan mensen die niet 
geloven.
Onze passie is dat we breken met de invloedssfeer die 
bepaald wordt door deze tijd en beheerst wordt door 
de boze geest. Want de zondige wereld probeert ons bij 
God weg te halen door ons met haartrend, mode, 
smaak en levensstijl mee te nemen. Als we ons denken 
en gedrag daardoor laten bepalen, komen we met deze 
oude wereld, die verdwijnt, om!
Paulus roept op ons denken en houding te ‘vernieu- 
wen’, een ander mens te worden. Op die vernieuwing 
moeten we niet met de armen over elkaar wachten tot-
dat God gaat beginnen. De Geest roept ons nu op door 
het bevel. Vermanend en vertroostend vernieuwt de 
Geest ons: word vernieuwd in uw denken!

Lezen: Efeze 4:17-24 Zingen: Psalm 51:5

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 10 feb.

februari

08.11
17.39
05.52
14.35



donderdag  7 februari

Gehoorzaam of ongehoorzaam

Ben jij wel eens ongehoorzaam? Op school aan de 
meester, juf of je docent? Of thuis aan je ouders? Ben jij 
ongehoorzaam aan de Heere? In het bijbelgedeelte van 
vandaag is Saul ongehoorzaam aan God. De Heere had 
hem de opdracht gegeven de Amelekieten te doden en 
niets over te laten. Maar als Saul Amalek heeft over-
wonnen, laat hij, tegen het bevel van de Heere in, koning 
Agag leven. Ook spaart hij de beste schapen en koeien. 
Dan krijgt Samuël de opdracht om naar koning Saul te 
gaan. De Heere zegt dat Hij er spijt van heeft dat Saul 
koning is geworden. Samuël maakt zich boos! Maar we 
lezen ook dat hij de hele nacht tot de Heere roept. Heb 
jij dat ook wel eens gedaan toen je ergens mee zat? Het 
is mooi dat de Heere altijd tijd voor ons heeft! Al is het 
midden in de nacht. Hij is nooit in gesprek, is nooit 
onbereikbaar … Saul zegt tegen Samuël dat hij het 
woord van de Heere heeft opgevolgd, maar Samuël 
vraagt: ‘Wat is dan dat geluid van schapen en koeien 
dat ik hoor?’ Saul vertelt dat deze dieren bedoeld zijn 
als offers voor de Heere. Samuël zegt dat de Heere veel 
liever gehoorzaamheid ziet dan offers. Saul krijgt te 
horen dat hij geen koning zal blijven. Zo erg was zijn 
zonde dus. Zo erg vindt de Heere de zonde nog steeds. 
Ook die van jou en mij.

1 Samuël 15:13-22&



VrijDag 

8
…om te kunnen onderscheiden (…) wat de wil van God 
is. Romeinen 12:2

Het doel van de vernieuwing van ons denken is dat wij 
onderscheiden wat het verschil is tussen de wil van 
God en de wil van de tijd, de wereld. We leven niet meer 
uit het denken van het mens-zijn dat bepaald wordt 
door de vraag: ‘wat is gewoon?’ Maar de nieuwe vraag 
voor ons vernieuwd leven is: ‘wat is de wil van God?’ 
Als wij naar de wil van God gaan leven, brengen wij het 
‘offer’ waar Paulus het in vers 1 over heeft. We schei-
den de dingen in ons leven, zoals een metselaar de ste-
nen sorteert op bruikbare en niet-bruikbare stenen om 
het huis mee te bouwen. Zo sorteert, scheidt, de chris-
ten de dingen in zijn leven om de wil van God te doen. 
Niet om die wil van God plichtmatig te doen, maar 
spontaan met vreugde.
De grote vraag is wel ‘hoe’ kunnen we de wil van God 
onderscheiden? Daarvoor is de stille, verborgen omgang 
met God nodig. Als wij langdurig met de Heere leven, 
wennen we aan Hem, weten we wat Hij wil. We raken 
vertrouwd met de Heere; dan doen we wat Hem be- 
haagt. Jezus heeft ons de wil van de Vader voorgeleefd.

Lezen: Efeze 5:1-10  Zingen: Psalm 86:6

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 10 feb.

februari

08.09
17.41
06.35
15.51



vrijdag  8 februari

Kijk naar het hart

Waar let jij op als je een vriend of vriendin uitkiest? Moet 
hij stoer zijn of moet zij er goed uitzien? Kijk je ook naar 
zijn of haar hart? Kun je met hem of haar over de Heere 
God spreken? Samuël krijgt de opdracht om met een 
oliehoorn naar Isaï te gaan, om een van zijn zonen tot 
koning te zalven. Als Samuël in Bethlehem is aangeko-
men en klaar staat om een offer te brengen, komen de 
zonen erbij. De eerste is een grote, sterke man. Hij ziet 
er echt uit als een koning die het volk kan leiden en 
voorop kan gaan in de strijd. Samuël denkt dat hij deze 
man moet zalven. De Heere zegt tegen Samuël: ‘Hij is 
het niet. Kijk maar niet naar zijn uiterlijk, want Ik kijk 
naar het hart.’ Wat ziet de Heere in jouw hart? Liefde tot 
Hem? Dan komen de andere zonen voorbij, maar ook 
zij zijn het niet. Samuël vraagt: ‘Zijn dit al uw zonen?’ 
Isaï zegt dat de kleinste jongen nog bij de schapen is. 
Hij moet van Samuël gehaald worden. Als David aan-
komt, zegt de Heere tegen Samuël dat hij het is. Samuël 
pakt zijn oliehoorn en zalft David. De oliehoorn is 
onbreekbaar, dat wil zeggen dat het koninkrijk van 
Davids geslacht eeuwig zal blijven bestaan. Wij weten 
dat uit de familie van koning David de Heere Jezus 
geboren is. En Hij zal Koning zijn tot in eeuwigheid.

1 Samuël 16:1-13&
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... wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van 
God is.  Romeinen 12:2

De bedoeling van God is dat wij met Zijn wil gaan 
instemmen, want dat is wat ‘goed, welgevallig en vol-
maakt’ voor ons is. Hieruit blijkt dat God met ons leven 
het goede voorheeft. God is geen eisende God Die een 
strak leven van ons vraagt. Hij heeft op het oog dat wat 
goed, welgevallig en volmaakt voor ons is. Dit staat 
tegenover het slechte, het godloze en dat wat bederf in 
ons leven aanricht. De Heere heeft het heil en het leven 
van de mens op het oog. Maar daaraan moet de mens 
wel meewerken. Daarbij mag het niet gaan om eigen 
voordeel. Wij moeten het grote geheel van de samenle-
ving dienen. Daarin moeten we zoeken naar wat goed, 
welgevallig en volmaakt is voor mens, dier en cultuur. 
Dat is de wil van God, daar heeft Hij plezier in. Zo heeft 
Hij de schepping bedoeld. En de Heere wil niets liever 
dan dat wij ook plezier gaan beleven aan Zijn schep-
ping. Alleen de zonde houdt ons nog tegen. Daarom 
werkt de Geest aan de vernieuwing van ons denken en 
leven. Deze herschepping moeten we aan- vaarden en 
er vrede mee krijgen, zo vereren we God.

Lezen: Mattheüs 5:44-48  Zingen: Psalm 119:64

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 10 feb.

februari

08.08
17.43
07.10
17.11



zaterdag 9 februari

Sterven of leven

Ken jij de spreuk: ‘oude mensen moeten sterven en jonge 
mensen kunnen sterven’? Sommige mensen sterven als 
ze 80 zijn, anderen als ze 17 zijn. Zou jij kunnen sterven? 
We lezen heel kort iets over de dood van Samuël. Het 
volk Israël is in rouw. Ja, ook voor Samuël komt het 
einde. En toch is dit sterven voor hem geen einde, maar 
het begin van het eeuwige leven. Hij mag voor altijd de 
Heere grootmaken. Zie jij daar ook naar uit? We kunnen 
van Samuël leren hoe je heel dicht bij de Heere kan leven. 
Maar zijn sterven bracht Samuël pas echt dichtbij de 
Heere.
Ook in Nederland was er eens een man die sterven ging. 
Toen zijn familie hem vroeg hoe het was, zei hij: ‘Ik ga 
sterven en mag voor altijd de Heere grootmaken. En ik 
heb er zo’n zin in.’
Ben jij er klaar voor? ‘Nou, ik heb nog wel veel plannen’, 
zeg je misschien. Of moet je eerlijk zeggen dat je het op 
aarde nog zo slecht niet vindt? Zo was er eens een jongen 
die antwoordde op de vraag van de dominee wanneer je 
je zou moeten bekeren: ‘Een dag voor je sterven.’. ‘Klopt,’ 
zei de dominee, ‘maar wanneer ga jij dan sterven?’ ‘Dat 
weet ik niet’, zei de jongen. Daarom zegt de Heere dat we 
ons vandaag moeten bekeren tot Hem, omdat het onze 
laatste dag kan zijn. Bekeer je dus en leef!

1 Samuël 25:1&



ZonDag 
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eerste lijdenszondag

Zie, Mijn knecht!  Jesaja 52:13

Wie zegt dat? De Heere zegt dat tegen Zijn volk Israël 
én tegen ons door de profeet Jesaja. Als God zegt ‘zie’, 
dan opgelet! Hij wijst ons op Zijn Knecht. Wie is dat? 
Dat is Zijn volk Israël én in het bijzonder de grote Zoon 
van Israël, de Messias, onze Heere Jezus Christus. Hij 
vervult taken waartoe Israël én wij niet in staat zijn. 
Daarom, alle aandacht voor Hem! Wat zegt de Heere 
over Zijn Knecht? Twee dingen. Hij ‘zal verstandig han-
delen’ en in Zijn werk zal Hij Zich laten leiden door Zijn 
geheiligd verstand. Wat heeft de Heere Jezus dat 
gedaan en wat doet Hij dat nog! Het Nieuwe Testament 
staat vol voorbeelden.
Verder zegt de Heere drie keer: ‘Hij zal verhoogd wor-
den.’ Dat mogen we niet vergeten bij de voorzegging 
van Zijn lijden. Dat is het grote doel! Door lijden tot 
heerlijkheid, na het kruis wacht de kroon. Wat is Hij en 
wat wordt Hij verhoogd! Hoe? In Zijn verhoging deelt 
Zijn gemeente én het herstelde Israël. Verlangen we 
naar Hem en Zijn verhoging? Bidden we erom vandaag, 
thuis en in de kerk?

Lezen: Jesaja 52:13-53:6  Zingen: Psalm 21:13

Zon op Nieuwe maan
Zon onder
Maan op
Maan onder

februari

08.06
17.44
07.40
18.40



zondag  10 februari

Voorwaarden-gesprek

Op deze eerste lijdenszondag beginnen we aan een 
aantal overdenkingen die te maken hebben met allerlei 
gesprekken. Er zijn veel soorten gesprekken en ook de 
omstandigheden van die gesprekken spelen dan vaak 
een belangrijke rol. Denk maar eens aan het verschil 
tussen een gesprek na de preek op zondag  en het 
gesprek over jouw vrijetijdsbesteding. De woordkeuze 
ziet er vaak anders uit, je houding is anders. De komende 
weken kijken we naar verschillende gesprekken in de 
Bijbel. Bij de ontmoeting tussen de Heere God en 
Mozes bij de braamstruik staan we stil bij de woorden: 
‘Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats 
waarop u staat, is heilige grond’ (Exodus 3:5). Mozes 
moet hier zijn schoenen uitdoen. Mij is wel eens uitge-
legd dat dat vooral was omdat schoenen ons binden 
aan de aarde. We staan er op, lopen er mee en kiezen 
zelf onze route en onze weg. Als God met Mozes in 
‘gesprek’ gaat wil Hij bepalend zijn voor alles wat er 
volgt. Hij wil de richting bepalen waar Mozes naar toe 
gaat. Dat is heilig! God alleen bepaalt, Zijn weg, Zijn 
opdracht, daar draait het om. Heilig zijn o God Uw 
wegen, niemand spreekt Uw Hoogheid tegen.
Hoe heilig is ons spreken met God? Ons gebed? Gel-
den daarbij de voorwaarden die God stelt?

Psalm 77&
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Zoals velen zich over U (…) zó zal Hij vele heidenvol-
ken… Jesaja 52:14-15

De Heere vertelt ons nog meer over Zijn Knecht, de 
Heere Jezus Christus. Zijn gezicht en Zijn lichaam zullen 
geschonden, misvormd, worden. Erger dan van iemand 
anders, meer dan van andere mensen. Een toppunt van 
mishandeling! Dat is met de Heere Jezus gebeurd. Hoe 
en door wie? Veel mensen hebben zich over Hem ontzet; 
hun hoofd van Hem afgewend. ‘Hij moet een heel slecht 
mens zijn, Die zo zwaar moet lijden.’
Dan klinkt verrassend: ‘Zó zal Hij vele heidenvolken 
besprenkelen…’ Wat een verschil met ‘zoals velen zich 
over U ontzet hebben’! Het ene gaat over Hem in Zijn 
lijden en het andere doet Hij in Zijn verhoging. Bespren-
kelen met water of met bloed is het werk van de pries-
ter. De Heere Jezus is onze unieke Hogepriester.
Hij is de Redder van de volken, niet maar van enkelin-
gen! Hun leiders zullen verbaasd staan. Het wordt één 
grote verrassing: ‘Zij aan wie het niet verteld was, zullen 
het zien en zij die het niet gehoord hebben, zullen het 
begrijpen.’ Wat een perspectief en pleitgrond voor de 
zending! Bidt u, bid jij mee?

Lezen: Filippenzen 2:5-11  Zingen: Psalm 22:14

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 11 mrt.

februari

08.04
17.46
08.05
19.48



maandag  11 februari

Vrienden onder elkaar

Geweldig, als je vrienden hebt aan wie je werkelijk alles 
kunt toevertrouwen. Dat je zo’n hechte band met elkaar 
hebt dat er, wanneer dat ook maar nodig is, iemand 
naar je luistert. Iemand met wie je je hart kunt delen. 
Dat is niet alleen voor volwassenen, echte vriendschap 
kun je al heel jong leren. Belangrijk is wel dat je in 
gesprekken dan ook echt luistert naar wat die ander 
zegt. Dat je dus niet halverwege het verhaal van hem of 
haar alweer klaarstaat met jouw mening en jouw erva-
ringen. David en Jonathan hadden ook zo’n band met 
elkaar. Als je die geschiedenissen leest, ontdek je dat 
Jonathan zelfs de belangen van David boven de belan-
gen van zijn eigen vader Saul stelt. Dat gaat best ver 
natuurlijk, want moet je je ouders dan niet gehoorzaam 
zijn? Ik denk dat Jonathan heel goed doorhad dat er 
een Hoger belang gediend moest worden. Hij merkte 
door zijn contacten met David dat God achter David 
stond. Dat is het mooiste van (h)echte vriendschappen. 
Dat achter je vriend/vriendin God schuil gaat. Dat je 
merkt dat je vriend/vriendin zoekt naar wat God wil in 
zijn/haar leven. Dan weet je en zul je ongetwijfeld mer-
ken dat God je vriendschap zegent. Hij luistert altijd 
mee en versterkt de band die je hebt met elkaar!

Lukas 11&



DinsDag 
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Wie heeft onze prediking geloofd…?  Jesaja 53:1

In de laatste verzen van Jesaja 52 spreekt de Heere Zelf 
over Zijn Knecht. In Jesaja 53 spreekt de profeet Jesaja 
over Hem namens de Heere, geleid door Zijn Heilige 
Geest. Na de jubel over de redding van de volken klinkt 
nu de klacht over het ongeloof van Israël. Het is de 
klacht van Jesaja over zijn tijdgenoten, maar ook die 
van de Heere Jezus en Paulus over hun volksgenoten. 
En welke prediker van het Evangelie uit deze klacht 
nooit? Het is een klacht van alle eeuwen!
Het woord voor ‘prediking’ betekent: de van God ont-
vangen boodschap om aan mensen door te geven. Het 
gaat dus over het Woord van God, dat Jesaja, andere 
profeten (‘onze’ prediking) en predikers verkondigd 
hebben en nog verkondigen. Geloven we dat met ons 
hart? Waarom eigenlijk niet?
‘Aan wie is de arm van de Heere geopenbaard?’ Wie 
heeft de reddende daden van God ervaren? Geloven én 
ervaren worden hier met elkaar verbonden in de goede 
volgorde. Zij behoren bij elkaar. Ook in ons leven?
Deze vragen zijn gericht op het hart van Jesaja’s tijdge-
noten. Ook op uw hart! Wat is uw/jouw antwoord?

Lezen: Romeinen 10:14-21 Zingen: Psalm 95:4

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 11 mrt.

februari

08.02
17.48
08.27
21.03



dinsdag  12 februari

Doorgeven

Een spel, je kent het wel! Je zit in een kring en diegene 
die begint vertelt een kort verhaaltje. Vervolgens moet 
hij/zij dit verhaaltje ‘doorfluisteren’. Als het de hele kring 
is doorverteld komt er vast een heel ander verhaal uit! 
Heel anders is het met ons gespreksvoorbeeld van van-
daag. Daarbij gaat het ook over doorgeven. De opdracht 
van God om het volk Israël te leiden gaat van Elia op 
Elisa over. En dan hebben we het niet over een klein 
verhaaltje, maar over een complete levensopdracht! Ga 
er maar aan staan! Toch lezen we in dit gedeelte niets 
over onduidelijkheid of verkeerd begrepen. Elisa neemt 
de taak over van Elia, omdat God dat wil. Waar Hij de 
overdracht aanstuurt, maakt Hij ook duidelijk dat Hij er 
Zelf bij betrokken is. Dan ontstaat er geen onduidelijk-
heid. Aan het eind is nog steeds duidelijk waar God 
naar toe wil. Zo heeft Hij niet alleen bij deze geschiede-
nis, maar de hele Bijbel door steeds weer Zelf voor een 
goede ‘overdracht’ gezorgd. Mooie gelegenheid om 
eens aan tafel te praten over ‘het overdragen’ van je 
ouders op jou. In het bijzonder als het gaat om het 
geloof. Hoe wil God dat Zijn boodschap wordt doorge-
geven? Vraag maar eens naar de doopbelofte van je 
ouders … En bedenk hoe jij deze opdracht later weer 
wilt doorgeven.

2 Koningen 2:1-14&



WoensDag 
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Niet begeerd en niet geacht.  Jesaja 53:2-3

Jesaja profeteert nu verder over de Knecht van de 
Heere, de Heere Jezus Christus. Hij spreekt over Hem 
alsof Hij al gekomen is. Zo zeker is de boodschap van 
God! Zijn komst is onopvallend als een loot en als een 
wortel. Zijn omgeving is onaanzienlijk als een dorre 
aarde. Maar Hij groeit op vóór Gods aangezicht!
Hij heeft geen uiterlijk dat, of schoonheid die mensen 
aantrekt. Jesaja en zijn mede-Israëlieten kijken naar 
Hem, maar zij vinden dat er eigenlijk niets is om naar te 
kijken. Dat zijn hun eerste indrukken van Gods Knecht. 
Wat zegt het Evangelie over de komst, de omgeving en 
de verschijning van de Heere Jezus?
De profeet geeft nog meer bijzonderheden: Hij is ver-
acht en verworpen door de mensen, getekend door lij-
den, bekend met ziekte. Mensen kijken vol afschuw 
naar Hem. Hij is het voorwerp van enkel verachting. 
Wat lezen we in het Evangelie hierover?
‘Wij hebben Hem niet geacht’: niet op Zijn waarde 
geschat. Dat is de zonde van Israël en Jesaja sluit zich 
hierbij in. Herkent u/jij deze reactie? Hoe is die veran-
derd? Hoe kan die veranderen?

Lezen: Jesaja 11:1-9 Zingen: Psalm 51:5

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 11 mrt.

februari

08.00
17.50
08.50
22.16



woensdag  13 februari

Overhalen?

Overhalen leer je al vanaf de wieg. De eerste jaren nog 
vooral met lieve snuiten trekken naar je ouders en 
daarna met onderhandelen. Al mijn vrienden mogen, 
dus mag ik toch zeker ook wel? Je bedenkt argumen-
ten om je ouders te overtuigen dat te doen of toe te 
staan wat jij graag wilt. Als Gideon door God wordt 
geroepen om Israël te bevrijden van de Midianieten dan 
moet ook hij echt worden overgehaald. Best vreemd 
eigenlijk. Hij beseft heus wel dat hij deze opdracht van 
God ontvangt, maar toch lezen we dat hij er behoorlijk 
onzeker in staat. Het is natuurlijk ook niet niets! Juist als 
je je verstopt voor de vijand, wat Gideon doet, wordt je 
geroepen om diezelfde vijand te gaan bevechten. Ster-
ker nog, daarin de leiding te nemen. God begrijpt de 
houding van Gideon en gaat door middel van de engel 
een aantal keren in op de twijfel van Gideon. Hij beves-
tigt Gideon ervan dat Hij erbij zal zijn en dat het goed zal 
gaan als Gideon op Hem vertrouwt. Wat nu als jij zo’n 
opdracht krijgt? Als God aan jou vraagt om je leven in 
Zijn dienst te stellen en de ‘vijanden’ om jou heen tegen 
te gaan? Wat is er dan voor jou nodig om je over te 
halen? En … is het eigenlijk niet zo dat God je die vraag 
stelt? Dat je elke dag ‘de vijanden’ van deze tijd zou 
moeten bestrijden? Vraag God om bevestiging!

Richteren 6:11-24&
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Hij én wij.  Jesaja 53:4

In het vorige vers heeft Jesaja geprofeteerd over het 
lijden dat de Knecht van de Heere Zelf zal ondergaan, 
en de reacties daarop. Nu voorzegt hij wat de Knecht 
zal doen met onze ziekten en ons leed en de reacties 
daarop. Hij zal deze last op Zich nemen en voor ons 
dragen; in onze plaats. Hij zal dit zeker (‘voorwaar’) 
doen. Er is geen twijfel over mogelijk.
Volgens Mattheüs geldt dit onze lichamelijke ziekten en 
volgens Petrus onze geestelijke ziekten; onze zonden. 
De Knecht van de Heere, de Heere Jezus Christus, is 
een volkomen Redder. We mogen in alle lijden op Hem 
een beroep doen. Hij kan én wil genezen, zowel licha-
melijk als geestelijk. Mag Hij dat?
De geestelijke genezing − vergeving van zonden − is 
voor eeuwig en de lichamelijke genezing is tijdelijk. We 
moeten allemaal eens sterven zo lang de Heere Jezus 
nog niet is teruggekomen.
Welke genezing is het belangrijkste en waarom?
Jesaja en de Israëlieten hebben echter een totaal ver-
keerde kijk op de Knecht en Zijn werk. Welke? En wij?

Lezen: Mattheüs 8:14-18  Zingen: Psalm 103:2

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 11 mrt.

februari

07.58
17.52
09.12
23.26



donderdag  14 februari

Intiem gesprek

Oei, vandaag een overdenking die jou misschien wel 
rode wangen bezorgt. Enfin, maar niet te veel om je 
heen kijken aan tafel. Vandaag zul je ongetwijfeld om je 
heen heel veel liefdesverhalen zien en horen. Niet zo 
heel erg belangrijk om daar bij stil te staan. Wat wel 
belangrijk is, is dat je in je leven leert, hoort en ziet wat 
liefde is. En dan in het bijzonder zoals God de liefde 
bedoeld heeft. Het bijbelboek Hooglied, dat door 
Koning Salomo is geschreven, is een mooi voorbeeld 
van hoe de liefde er uit mag zien. Je kunt daar veel uit 
leren, maar dan moet je zeker je best doen om goed te 
begrijpen wat Salomo bedoeld heeft. Als je het boek 
Hooglied leest door een bril van ‘nu’, waarmee ik bedoel 
hoe nu in onze maatschappij naar de liefde wordt geke-
ken, wordt het lastig. Maar als je echt wil leren hoe in de 
Bijbel de liefde tussen man en vrouw wordt uitgelegd, 
moet je er zeker eens de tijd voor nemen.
Ook bij jou thuis zou je met elkaar eens moeten praten 
over de liefde (misschien gebeurt dat ook wel). Kun je 
met elkaar doorpraten over wat God bedoeld heeft met 
de liefde? Wat zie je om je heen? Thuis? Bij je ouders? 
Hoe is de liefde zichtbaar in je gemeente? Ik hoop echt 
dat dat tot een goed en intiem gesprek leidt. Geen rooie 
oortjes, maar warme harten!

Psalm 133 en Hooglied 2:1-14&
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De straf voor Hem én de zegen voor ons. Jesaja 53:5

Wat een verandering! Het vorige vers eindigt met een 
verkeerde kijk op de Knecht van de Heere: ‘Wij hielden 
Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en 
verdrukt.’ Nu jubelt Jesaja het uit:
Hij is verwond… om onze overtredingen!
Hij is verbrijzeld… om onze ongerechtigheden!
De straf voor onze vrede… op Hem!
Door Zijn striemen… zijn wij genezen!
Wat een totaal andere kijk! Die is alleen mogelijk door 
de verlichting van de Heilige Geest, toen en nu.
De Knecht deelt niet alleen in ons lijden, maar Hij lijdt in 
onze plaats. Het lijden voor Hem én de zegen voor ons: 
vergeving van schuld, vrede met God én de naaste, 
genezing voor lichaam en ziel. Totale redding uit totale 
verlorenheid, nu als begin en straks volmaakt!
Hoe en door wie is de Heere Jezus verwond, verbrijzeld 
en gestriemd toen Hij op aarde was?
De zegen, die Hij door Zijn lijden en sterven zal verwer-
ven, heeft Hij daarvoor al uitgedeeld. Hoe?
Voor Hem al onze lof en dank! Geef die aan Hem!

Lezen: 1 Petrus 2:18-25  Zingen: Psalm 40:4

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 11 mrt.

februari

07.56
17.54
09.37
--.--



vrijdag  15 februari

Indringende woorden

Het lijkt er sterk op dat indringende woorden tegen-
woordig niet meer mogen. De agent die je terecht wijst 
op straat (hopelijk nog niet bekeurt) moet ook maar 
eens naar zichzelf kijken. Strenge woorden van een 
vader of moeder die hun kinderen iets willen leren zijn 
niet populair. Kinderen hebben ook rechten wordt er 
dan al snel geroepen. Woorden die gezag hebben 
mogen steeds minder klinken. Waarom is dat zo? Waar 
zijn we met elkaar naar toe gegroeid? Moeten we per se 
altijd maar om de ‘vrede’ te bewaren met elkaar praten? 
Indringende woorden kunnen je toch helpen om iets te 
leren? Als je het bijvoorbeeld al weken vertikt om je 
vuile kleren in de was te doen, mag je vader of moeder 
daar toch wel eens boze woorden over uitspreken? 
Indringende woorden zijn als het goed is erop gericht 
om jou te helpen de juiste weg te kiezen. Om er uitein-
delijk beter van te worden.
De indringende woorden die we vandaag lezen zijn wel 
heel duidelijk. David zou deze psalm ook vandaag heb-
ben kunnen schrijven. Voor de mensen om ons heen? 
Of ook voor jou en mij? Het zijn wel indringende woor-
den, die in een soort van gesprek naar ons allemaal 
worden uitgesproken. Een actueel gesprek ... met 
goede afloop? Bekering is nodig! Ook nu, ook vandaag!

Psalm 14&



ZaterDag 

16
Wij (…) maar de Heere…  Jesaja 53:6

Nu er hemels licht gevallen is op de Knecht van de 
Heere in Zijn lijden, valt er ook licht in het hart van Jes-
aja en zijn mede-Israëlieten. Zij belijden dwalende scha-
pen te zijn, die ieder hun eigen weg zijn gegaan. Allen 
zijn niet bij de Heere, de Herder van Zijn volk, gebleven. 
Een ieder heeft niet gewandeld op Zijn weg; de weg van 
Zijn beloften en geboden. Wat dwaas én gevaarlijk! 
Belijden we dit met Jesaja mee? Waarom? Waarom 
(nog) niet?
‘Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen 
op Hem doen neerkomen.’ Dat heeft de Heere gedaan 
tegenover ons wegdwalen van Hem. Wat een genade-
wonder! Tegenover zo veel kwaad heeft niemand ooit 
zo veel goed vergolden! Enkel genade; genade zo rijk 
en zo vrij! Jubelen we met Jesaja mee?
De Heere heeft de zondeschuld van ons allen als een 
zware last op de Heere Jezus doen neerkomen. Hij 
heeft de toorn van God tegen de zonde van het hele 
menselijke geslacht gedragen én weggedragen! Wan-
neer heeft Hij dat gedaan en hoe? Hij heeft alles, ja, 
alles voldaan! Voor God is dit genoeg, ook voor u/jou?

Lezen: Johannes 19:28-37  Zingen: Psalm 119:88

Zon op e.k. 17 feb.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 11 mrt.

februari

07.54
17.56
10.04
00.34



zaterdag 16 februari

Waarom?

Vandaag wil ik je vragen of je wel eens in gesprek bent 
met mensen die een taak in de gemeente hebben. 
Waarom doet hij of zij dit? Probeer eens bij de mensen 
om je heen in de gemeente te beluisteren wat hen 
beweegt om die taak te doen, of beter nog met elkaar 
in gesprek te raken over Wie hen beweegt! Lastiger is 
het om die vraag eens te stellen aan mensen die ver 
weg werk doen in het Koninkrijk van God. Je weet wel 
dat het gebeurt, maar ja om nu zomaar in gesprek te 
raken met hen … dat is misschien wel heel ingewikkeld. 
Nou ... dat betwijfel ik. Je komt er niet zo snel op, maar 
je kunt ook door middel van een mail of een brief met 
hen in gesprek raken. Je moet er misschien iets meer 
moeite voor doen, maar het is … én leerzaam voor jezelf 
en bemoedigend voor hen. Of stuur eerst gewoon eens 
een kaartje. Misschien vind je tussen alle adressen op 
de website van de GZB wel iemand van je eigen leeftijd. 
Aan de slag! Er komt iets moois van omdat de Heilige 
Geest van God, een en dezelfde Geest dus, bij die 
‘gesprekken’ wil zijn en zorg draagt voor de Zegen erop! 
Doen hoor?!
Heer wat een voorrecht om in Liefde te gaan,
schouder aan schouder (wereldwijd) in Uw wijngaard te 
staan.

1 Korinthe 12:1-11&



ZonDag 

17
tweede lijdenszondag

Hij deed Zijn mond niet open.  Jesaja 53:7

Het vorige vers eindigt met ‘Maar de Heere…’ Hij heeft 
de zware last van onze zondeschuld op Zijn Knecht 
doen neerkomen. Hij heeft van Hem de straf geëist, die 
wij verdienen. Hij is volmaakt rechtvaardig en daarom 
kan Hij onze zonde niet ongestraft laten. Dan doet Hij 
Zichzelf tekort. Hoe ondergaat de Knecht dit zware lij-
den? Helemaal vrijwillig laat Hij Zich verdrukken. Hij 
protesteert niet. Hij doet Zijn mond niet open. Hij lijdt in 
stilte. Als een lam laat Hij Zich naar de slachtbank lei-
den; als een offerlam. Hij is het Paaslam achter Wiens 
bloed de Israëlieten veilig waren, toen de doodsengel 
rondging in Egypte. Vandaag klinkt in de kerk: ‘Zie, het 
Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt!’ 
Hij is de Goede Herder, Die schaap wil worden. Hij 
wordt geslacht ‘als een schaap dat stom is voor zijn 
scheerders.’ Voor de tweede keer zegt de profeet dat 
Hij Zijn mond niet zal opendoen. Hij biedt geen weer-
stand. Hij verdedigt Zichzelf niet. Wanneer heeft de 
Heere Jezus gesproken tijdens Zijn lijden en sterven én 
wanneer niet? Waarom?

Lezen: Jesaja 53:7-12  Zingen: Psalm 62:1

Zon op Eerste kwartier
Zon onder
Maan op
Maan onder

februari

07.52
17.58
10.36
01.38



zondag  17 februari

Gesprek zonder woorden

Als ik denk aan de lijdenstijd en aan wat er in de dagen 
voorafgaand aan het sterven van de Heere Jezus is 
gebeurd, moet ik vaak denken aan dat korte gesprek 
tussen de Heere Jezus en Simon Petrus bij het Sanhe-
drin. Petrus is daar aanwezig en wordt herkend door 
verschillende mensen als volgeling/vriend van de Heere 
Jezus. Ook al heeft de Heiland Petrus vooraf gewaar-
schuwd dat hij Hem zou verraden, niets lijkt er bij Petrus’ 
houding op dat dat nu zo dichtbij is. Als de haan zou 
kraaien, zou Petrus de Heere Jezus tot drie keer toe 
verloochend hebben. En dan volgt er in Lukas een klein 
stukje tekst met een heel duidelijk verhaal er achter 
(vers 61). En de Heere keek om en keek Petrus aan. Dat 
doet Hij bij wijze van spreken nog steeds bij jou en bij 
mij. Als je Hem echt lief hebt gekregen, dan voelt elke 
verkeerde stap, elke zonde zo. Dat Hij, de Heere Jezus, 
omkijkt en mij/jou aankijkt. Alsof Hij iets zou willen zeg-
gen en tegelijkertijd weet dat jij en ik het al weten. Zo’n 
gesprek zonder woorden. Ik kan me bijna niet voorstel-
len dat je het niet herkent. Misschien bij een van je 
ouders. Je kwam thuis nadat je iets had gedaan waar je 
ouders verdriet van zouden hebben … en dan kijkt je 
vader of moeder je alleen maar aan … Toch ... ook al 
heeft God verdriet van je zonden, Hij heeft ons lief!

Lukas 22:54-62&
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Weggenomen (…) afgesneden.  Jesaja 53:8

De Heere zal Zijn Knecht uit de angst en uit het gericht 
wegnemen. Wat is de Heere Jezus in grote angst 
geweest in Gethsemané en op het kruis tijdens de drie-
urige dikke duisternis! Wat is het strafgericht van de 
kruisiging zwaar geweest! Maar de Heere Jezus heeft 
dit alles doorstaan en tot een goed einde gebracht. Hij 
roept uit: ‘Het is volbracht!’ Zijn laatste woorden zijn: 
‘Vader, in Uw handen beveel ik Mijn geest.’
‘Wie zal Zijn leeftijd uitspreken?’ Zijn aardse leeftijd is 
maar kort: ruim 33 jaar. Maar opgestaan uit de dood 
leeft Hij voor eeuwig! We hebben een levende Heiland!
Op een gewelddadige manier is Hij uit het leven weg-
gerukt. Hij is de wrede kruisdood gestorven; de dood 
van een opstandeling. De kruisdood was ook een ver-
vloekte dood. Waarom? Wat betekent dat voor ons?
Waarom dit zware lijden en deze wrede dood? De pro-
feet zegt: ‘Om de overtreding van mijn volk is de plaag 
op Hem geweest.’ Zijn lijden en sterven zijn plaatsbe-
kledend. Hij zal sterven voor Israël én voor de volken. 
Zijn offer is meer dan genoeg voor de verzoening van 
de zonden van de hele wereld. Hebt u/heb jij dit offer 
nodig?

Lezen: 1 Johannes 1:5-2:2  Zingen: Psalm 21:4

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 11 mrt.

februari

07.50
18.00
11.14
02.37



maandag  18 februari

Vertrouwelijk

Vertrouwelijk met iemand in gesprek gaan, dat betekent 
meestal wel dat je iets wilt bespreken waar geen ande-
ren bij hoeven te zijn. Even onder vier ogen zogezegd. 
Nicodemus wil ook een vertrouwelijk gesprek met de 
Heere Jezus. Er staat dat hij heimelijk (in het geheim) de 
Heere Jezus opzoekt. Dat doet hij niet zomaar. Hij is 
aangesproken door de boodschap van de Heere Jezus, 
maar hij is ook een belangrijke leider van het Joodse 
volk in die dagen. Voorwaar geen ‘domme jongen’. 
Toch zou je dat bijna denken als je de vragen leest die 
Nicodemus stelt. Opnieuw geboren worden? Voor de 
tweede keer ‘uit je moeder’ worden gehaald? Het gaat 
in dit gesprek dan ook over de twee belangrijkste zaken 
uit het geloof. Namelijk overtuigd raken van dingen die 
je met het oog niet kunt zien en opnieuw geboren wor-
den. Het staat niet los van elkaar. Best goed om eens in 
een goed gesprek ‘onder vier ogen’ met iemand over 
deze zaken te praten. Vertrouwelijk! Het hart van elkaar 
zien! Daar gaat het dan om. Ken je dit soort gesprek-
ken? Met je ouders of met iemand anders uit de 
gemeente? Nee, in onze tijd hoef je daar gelukkig (nog 
niet) ’s nachts voor op pad. Maar het is wel nodig om er 
‘vertrouwd’ mee te raken. Door die gesprekken word je 
sterker in je geloof!

Johannes 3:1-21&
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Begraven bij de rijke!  Jesaja 53:9

Mensen verwachten, dat de terechtgestelde Knecht 
van de Heere bij de goddelozen begraven zal worden. 
Zijn verdiende loon volgens hen. In Jezus’ tijd krijgen 
kruiselingen geen begrafenis. Wat er van hun lichaam 
over is, valt ten prooi aan roofdieren.
Zo denken mensen, maar de Heere zal ervoor zorgen 
dat Zijn Knecht bij de rijke begraven zal worden. God 
oordeelt en handelt anders als mensen. ‘Heilig zijn o 
God Uw wegen’! De Heere Jezus is begraven door 
Jozef van Arimathea, een rijk man, in zijn eigen nieuwe 
graf dat hij in de rots uitgehakt heeft. Geen beter en 
mooier graf kan Hij wensen! Zo is Hij één met ons 
geworden; van moederschoot tot aardeschoot. Hij 
heeft het graf geheiligd voor de gelovigen. Zij ontslapen 
en zij rusten in het graf-bed tot de morgen van hun 
zalige opstanding! Is dit uw/jouw hoop?
Zijn begrafenis bij de rijke betekent eerherstel, ‘omdat 
Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn 
mond geweest is.’ Hij − volledig onschuldig − heeft 
onze schuld op Zich genomen en weggedragen! Laten 
we Hem bewonderen, aanbidden en danken!

Lezen: Johannes 19:38-42 Zingen: Psalm 16:5

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 11 mrt.

februari

07.48
18.01
11.58
03.31



dinsdag  19 februari

Woorden zoeken, 
woorden vinden

Volgens mij zijn er maar weinig van jullie die hier geen 
ervaring mee hebben. Je raakt zomaar onverwachts en 
onvoorbereid met iemand in gesprek. Over alledaagse 
dingetjes is dan nog wel een aardig gesprekje te voe-
ren, maar wat als het gesprek zomaar ineens over God 
of over geloof gaat? Wat denk je dan? Oh, dat kan ik 
niet of oh, ik weet er echt veel te weinig van; je zoekt 
naar woorden. In de geschiedenis van vandaag ont-
moet Filippus een kamerling uit Ethiopië. Deze man is 
weer op weg naar huis, nadat hij op bezoek is geweest 
in Jeruzalem. Hij stelt eigenlijk niet eens een vraag aan 
Filippus, maar Filippus vraagt: Begrijp je wat er staat? 
Filippus begint het gesprek met het aanbieden van aan-
dacht en wellicht hulp. Een mooie kans! Je zoekt, kijkt 
en luistert vooral, totdat zich een gelegenheid voordoet 
dat je iemand ‘verder’ kunt helpen. Deze momenten 
kun je organiseren door mee te werken met een evan-
gelisatiecommissie bij jou uit de gemeente of door 
actief in gesprek te gaan met andere jongeren. In ieder 
geval, en ik hoop dat jij dat ook eens mee zult maken, 
zullen er ook veel gesprekken en ontmoetingen zijn die 
door de ‘Geest van God’, de Heilige Geest worden 
‘georganiseerd’. Een belofte: Hij helpt je dan ook de 
woorden te vinden.

Handelingen 8:26-39&
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Het welbehagen van de Heere. Jesaja 53:10

De profeet Jesaja richt nu onze blik weer op de Heere, 
de God van Israël. Het zware lijden van Zijn Knecht rust 
in Zijn welbehagen, in Zijn heilsplan voor een verloren 
mensheid. Totale redding uit totale verlorenheid − 
mogelijk in de weg van het offer dat Zijn Knecht zal 
brengen. God Zelf heeft hier de hand in. Hij zorgt voor 
het heilig Offerlam. Hij slacht het op Golgotha. Meer 
dan Abraham is hier! Waarom?
Maar het schuldoffer, dat de Knecht van de Heere zal 
brengen, is niet zonder uitwerking. Uit Zijn sterven 
wordt eeuwig leven geboren: voor Hemzelf én voor 
allen die in Hem geloven. Als het gestorven tarwegraan 
zal Hij veel vrucht voortbrengen. Uit Israël én uit de hei-
denvolken. Wat een uitzicht en pleitgrond!
Hetzelfde welbehagen van de Heere, dat Hem Zelf zo 
zwaar heeft doen lijden in Zijn vernedering, zal door Zijn 
hand voorspoedig zijn in Zijn verhoging. Aan Hem is 
gegeven alle macht – het wereldbestuur − in de hemel 
en op de aarde. Met die steun in de rug mogen we van-
uit Jeruzalem uitgaan naar alle volken met het Evange-
lie. Gaat u/ga jij, mee op reis, dichtbij en ver weg?

Lezen: Lukas 24:44-53  Zingen: Psalm 21:13

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 11 mrt.

februari

07.46
18.03
12.49
04.19



woensdag  20 februari

Wil je genezen worden?

We lezen vandaag over een wonder van de Heere 
Jezus. Het gaat over een vrouw die al twaalf jaar bloed 
verliest en geld noch moeite heeft gespaard om beter te 
worden. Dat heeft niets geholpen, het is alleen maar 
verergerd. Als zij van de Heere Jezus hoort, is haar mis-
sie duidelijk. Ze is ervan overtuigd dat ze Zijn mantel 
maar hoeft aan te raken om te worden genezen. En dat 
gebeurt ook. Vreemd eigenlijk dat de Heere Jezus dan 
eerst uitspreekt dat iemand Hem heeft aangeraakt. Je 
zou toch denken dat Hij Die alles ziet en alles weet, ook 
wel weet wie Hem heeft aangeraakt? Dat is ook wel zo, 
maar door deze reactie legt de Heere Jezus duidelijk 
het accent op het geloof van deze vrouw. Hij benoemt 
dan ook haar ‘grote geloof’. En met die boodschap 
kunnen de omstanders allemaal opnieuw de macht van 
God ervaren. Je kunt door het geloof behouden wor-
den. Als je goed leest is er van een gesprek tussen deze 
vrouw en de Heere Jezus eigenlijk helemaal geen 
sprake. Ook van jou en mij weet de Heiland alles af, 
zonder dat wij dat naar Hem onder woorden brengen. 
Maar wij weten nu al zo veel meer van de Heere Jezus 
dan deze vrouw. Dus als je ‘genezen’ wilt worden (lees 
vooral: los wilt komen van je zonden) dan heb je niet 
zoveel woorden nodig. Geloof in Hem is voldoende!

Markus 5:24-34&
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De Rechtvaardige … zal velen rechtvaardig maken. 
 Jesaja 53:11

De profeet Jesaja voorzegt nog meer over de verhoging 
van de Knecht van de Heere: ‘Om de moeitevolle inspan-
ning van Zijn ziel zal Hij het (licht) zien, Hij zal verzadigd 
worden.’ Zijn zware arbeid tot verzoening van de mense-
lijke schuld zal niet tevergeefs zijn. Hij zal het levenslicht 
zien. Hij zal opstaan uit de dood. Hij zal verzadigd wor-
den met levensdagen. Hij zal eeuwig leven. Hij zal terug-
keren van de andere kant van de dood. De dood zal voor 
altijd achter Hem liggen. Wat betekent de opstanding 
van de Heere Jezus voor u/jou?
Door Zijn kennis van de hemelse Vader en Zijn heilsplan 
zal Hij als de rechtvaardige Knecht velen rechtvaardi-
gen: vrijspreken van schuld en straf. Dat heeft de Heere 
Jezus op aarde gedaan én dat doet Hij nog door Zijn 
Geest en Woord. Welke voorbeelden geeft het Evange-
lie? Hebt u/heb jij Zijn vrijspraak in het Evangelie 
gehoord én in geloof aanvaard? Waarom (nog) niet?
De Knecht van de Heere zal hiertoe bevoegd zijn, ‘want 
Hij zal hun ongerechtigheden dragen’. Jesaja herhaalt 
hier vers 4. Het is volstrekt zeker! Zet uw zwakke voeten 
op deze onwankelbare Rots!

Lezen: Lukas 18:9-14  Zingen: Psalm 32:1

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 11 mrt.

februari

07.44
18.05
13.46
05.00



donderdag  21 februari

Aanmaning!

Je kunt de brief die Johannes schrijft aan de gemeen-
ten van Laodicea als een soort gesprek lezen. Het is 
alsof Johannes tegenover de mensen zit waar hij zijn 
brief aan schrijft. Nee, geen zoetsappig onderonsje, 
maar klare woorden. Johannes kent deze gemeente 
door en door. Hij weet waar de gevoelige plek zit van 
deze gemeente. Wij zouden nu in onze taal zeggen: het 
lijkt wel wat, maar het gaat nergens over …! Niet warm 
en niet koud! Het is juiste het lauwe van deze gemeente 
wat God niet goed smaakt. Johannes heeft stevige kri-
tiek op deze gemeente. Dat mag ook best gelden voor 
gesprekken die wij met anderen kunnen hebben. Je 
hoeft niet altijd de vrede te bewaren. Je mag (als daar 
aanleiding voor is) best eens stevig kritiek op elkaar 
hebben. Elkaar eens diep in de ogen kijken. Dat klaart 
de lucht en helpt soms om tot verbetering te komen. En 
net als de belofte die Johannes namens God aan deze 
gemeente mag doen, kun jij ook met anderen ’samen’ 
proberen te komen tot een duidelijke verbetering van 
wat er niet goed ging. Wees wel altijd uit op de zegen 
voor de ander… alleen dan ontvang je er zelf ook zegen 
door. Misschien past deze overdenking niet zo goed bij 
jou? Let dan nog wel even in het bijzonder op vers 22.

Openbaring 3:14-22&
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Toedelen en uitdelen.  Jesaja 53:12

De verhoogde Knecht van de Heere zal veel van Zijn 
Vader ontvangen: de volheid van Zijn Geest met alle 
gaven die Zijn volk nodig heeft. Het Wekenfeest zal ver-
vuld worden: de oogst van het lijden en sterven van de 
Messias zal binnengehaald én uitgedeeld worden. 
Machtigen zal Hij overwinnen en als buit onder Zijn 
onderdanen verdelen. Welke machten heeft de Heere 
Jezus overwonnen? Hoe delen we in Zijn buit?
Deze zegeningen hebben een hecht fundament, ‘omdat 
Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood’. De Heere Jezus 
heeft deze zegeningen verworven door Zijn leven uit te 
gieten tot in de vervloekte kruisdood. Zie, hoe grote 
liefde Hij ons bewezen heeft!
Hij is geteld onder de overtreders. Hij heeft gehangen 
tussen twee moordenaars. Als de grootste overtreder in 
het midden, terwijl Hij geen enkele zonde gedaan heeft.
Hij heeft de zonden van velen gedragen. De Zondeloze 
is de Zondedrager geworden. Hij heeft de zonden weg-
gedragen en geworpen in de diepten van de zee, waar 
nu een bordje staat ‘Verboden te vissen’! De Heere ver-
geeft én vergeet. Gelooft u/geloof jij dit?

Lezen: Efeze 4:7-16  Zingen: Psalm 68:9

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 11 mrt.

februari

07.42
18.07
14.49
05.36



vrijdag  22 februari

Twister

Een ingewikkeld spel van over elkaar tuimelende armen 
en benen. Voor je het weet sta je op iemands hand of 
(lange) tenen. Het woord zelf geeft te denken. Het deed 
mij in elk geval denken aan gesprekken, discussies die 
maar één doel lijken te hebben. Namelijk het ‘eigen 
belang’. Het eigen gelijk; winnen ten koste van de ander. 
In de Bijbel wordt dat twist genoemd. Net als bij het 
genoemde spel is het vaak een wirwar van woorden en 
argumenten. Voor je het weet wordt het ene na het 
andere hoofd roder en roder. Het is zelfs geen zeld-
zaamheid als er (omdat goede argumenten ontbreken) 
ruwe taal en persoonlijke aanvallen ontstaan. Kortom, 
deze manier van in ‘gesprek’ zijn moeten we ver van 
ons houden. Het is er nooit op gericht om de ander te 
helpen, laat staan de ander te dienen. En dat laatste is 
nu net waar God wil dat onze gesprekken toe leiden. In 
een twist zijn we snel op onze tenen getrapt of proberen 
we anderen de ‘oren’ te wassen. Terwijl de Heere Jezus 
ons heeft geleerd dat het beter is om elkaar de voeten 
te wassen … Een goed gesprek kan leerzaam zijn en 
opbouwend. Twist ontstaat vanuit eigenbelang en haat. 
Spreken blijft zilver …

Spreuken 10:12 en 1 Korinthe 11:16&
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Voor de overtreders gebeden heeft.  Jesaja 53:12

Met deze woorden besluit Jesaja zijn profetie over de 
Knecht van de Heere. Hij zal niet alleen Zijn ziel uitstor-
ten in de dood, onder de overtreders geteld worden en 
de zonden van velen dragen, maar Hij zal ook voor de 
overtreders bidden.
Overtreders, misdadigers, opstandelingen, verdienen 
dat niet. Naar recht verdienen zij straf, zware straf naar 
de maat van hun overtreding. Opstand tegen de heilige 
en rechtvaardige God, overtreding van Zijn gebod, ver-
dient de doodstraf. Zonde is majesteitschennis die de 
hoogste straf verdient!
Maar de Knecht van de Heere zal de zonden wegdra-
gen én voor de overtreders bidden. De Heere Jezus 
heeft op het kruis gebeden: ‘Vader, vergeef het hun, 
want zij weten niet wat ze doen.’ Hij doet dat nog 
steeds. Hij is de grote Voorspreker bij de Vader. Maakt 
u/maak jij gebruik van Hem? Waarom (nog) niet?
In de navolging van Hem mogen ook wij voor overtre-
ders bidden zoals Stefanus: ‘Heere, reken hun deze 
zonde niet toe!’ De Heere Jezus is Krachtbron en Voor-
beeld om te volharden in de voorbede. Ook voor u/jou!

Lezen: Lukas 23:33-43  Zingen: Psalm 99:5

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 11 mrt.

februari

07.40
18.09
15.56
06.06



zaterdag 23 februari

Public Relations

Om het werk in de zending onder de aandacht te bren-
gen en te houden zijn er mensen aan het werk in ons 
land en daarbuiten om telkens weer gebed, geld en 
aandacht te krijgen. Deze mensen werken vaak op de 
afdeling PR. In het geval van de GZB wordt er regelma-
tig door middel van open brieven van zendelingen 
bewust getoond wat er nodig is om het werk in Zim-
babwe, Sri Lanka, of Peru te kunnen blijven doen. Best 
goed om ook deze mensen eens in je gebed mee te 
nemen. Natuurlijk is het ook goed dat je de verhalen die 
je hoort en leest eens aan anderen doorgeeft. Dit is 
belangrijke mond tot mond reclame. Op die manier kun 
je zelf ook een steentje bijdragen aan de PR van het 
zendingswerk. Je geld is natuurlijk onmisbaar, maar zelf 
de zending promoten is misschien nog wel sterker. 
Bedenk een aantal sterke argumenten om je verhaal 
duidelijk en krachtig neer te kunnen etten. Over een 
goed gesprek gesproken ... Onderstreep dit altijd met 
wat God zegt over zending en hulp aan de zwakkeren 
van deze wereld. Dan mag je je wat mij betreft rekenen 
tot de afdeling PR van de GZB! Je zult begrijpen dat dat 
alleen waardering is en dus onbetaald! Maar dat wilde 
je toch al niet, wel dan …?

Mattheüs 28:16-20&



ZonDag 

24
Derde lijdenszondag

…sneed hij (Elisa) een stuk hout af, wierp het ernaartoe 
en deed het ijzer bovendrijven.  2 Koningen 6:6

De profetenschool, waarschijnlijk te Jericho, is te klein 
geworden. Elisa geeft toestemming tot uitbreiding. Men 
gaat naar de Jordaan om hout te kappen. Tijdens het 
kappen vliegt ineens de ijzeren bijl van de steel waarmee 
een van de profetenzonen aan het kappen is. Het ijzer 
valt in de Jordaan en zinkt. De profetenzoon is onthutst. 
Hij had de bijl geleend. Een pijnlijke situatie. Maar Elisa 
weet te helpen. Hij gooit een stuk hout op de plaats waar 
het ijzer in de rivier is gevallen. En het wonder gebeurt. 
Het ijzer komt bovendrijven. Wat wil de Heere ons hier 
leren? We mogen met al onze zorgen bij Hem komen. 
Ook met onze ‘verloren bijltjes’. Het hele heelal bestuurt 
Hij, maar Zijn oog gaat ook over een losgeschoten bijl 
van een profetenzoon. Is dat niet rijk? Ik kan op deze lij-
denszondag niet nalaten de lijn door te trekken. Wij zijn 
ook diep gezonken. En zoals een ijzer niet vanuit zichzelf 
boven komt drijven, zo ook wij niet. Maar God heeft ons 
een hout toegeworpen. Het hout des kruises. Alleen in 
het aangrijpen van dit hout ligt ons eeuwig behoud.

Lezen: 2 Koningen 6:1-7 Zingen: Psalm 99:2

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 25 feb.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 11 mrt.

februari

07.38
18.11
17.05
06.32



zondag  24 februari

Een bijzonder kind

Jezus is twaalf jaar oud. In Israël betekende dit dat Hij 
bijna volwassen was. In dit stukje lezen we dat Jezus, 
tijdens het Joodse paasfeest, in de tempel luistert en 
vragen stelt aan de leraren. Hij is leergierig en de leraren 
zijn verbaasd over Zijn inzicht. Er zal vast gepraat zijn 
over de komende Messias, want iedereen verwachtte 
dat de Christus gauw zou komen (Lukas 3:15). Jezus 
zegt tegen Zijn ouders dat Hij bezig moet zijn met de 
dingen van Zijn Vader. Dit zijn de eerste woorden van 
Jezus in Lukas. Hij beseft blijkbaar dat Hij de Zoon van 
God is.
Als Jezus dertig jaar is, is Hij zeer wijs en onderwijst Hij 
met groot gezag. Hij zet de wereld op z’n kop (Hande-
lingen 17:6). Wie is die Jezus en wat leert Hij toch? Wij 
hebben de Bijbel om dit te ontdekken. Jezus zegt in 
Johannes 20:29: ‘Zalig zijn zij die niet gezien zullen heb-
ben en toch zullen geloven.’
De komende twee weken zullen we op zoek gaan naar 
wat die radicale Jezus aan Zijn discipelen leert en of we 
hier zelf iets mee kunnen doen. Ga je mee op ontdek-
kingstocht?
(De schrijfster van de overdenkingen voor de komende 
twee weken is Elizabeth de Goeijen-Wassink. Ze woont 
met haar man Gert en vier kinderen in Indonesië.)

Lukas 2:41-50&



MaanDag 

25
De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël.
 2 Koningen 6:8

Dit zouden we niet verwachten. Koning Benhadads 
generaal Naäman was nog maar kort tevoren door Elisa 
genezen. Nu begint hij een oorlog tegen Joram, koning 
van Israël. In plaats van dankbaarheid te tonen, wil 
Benhadad een oorlog uitlokken. Ondank is ’s werelds 
loon. Maar zijn pogingen lukken niet. Want Elisa waar-
schuwt Joram. Benhadad denkt dat er een verrader 
onder zijn soldaten is. Maar een van hen zegt: Elisa 
maakt aan Joram uw plannen bekend. Dan wil Benha-
dad Elisa gevangen gaan nemen. Hij stuurt een leger 
naar Dotham. Wat valt ons nu op? Toen het om het 
leven van Joram ging, maakte de Heere dit aan Elisa 
bekend. Nu zijn eigen leven in het geding is, wordt dit 
hem niet bekendgemaakt. Daarin zien we dat de Heere 
Elisa aan Israël gaf tot heil. Hierin mag Elisa iets van de 
Heere Jezus laten zien. Op wonderlijke wijze vermenig-
vuldigde Hij broden, maar toen Hij Zelf verzocht werd in 
de woestijn, maakte Hij van stenen geen broden. Elisa 
was gezonden om het goede voor de ander te zoeken. 
Hoeveel temeer de Heere Jezus.

Lezen: 2 Koningen 6:8-13 Zingen: Psalm 121:1

Zon op Volle maan
Zon onder
Maan op
Maan onder

februari

07.35
18.13
18.17
06.56



maandag  25 februari

Wat is geluk?

Iedereen wil graag gelukkig zijn. Maar hoe word je nou 
eigenlijk gelukkig? Jezus begint Zijn onderwijs met een 
toespraak. Het zijn allemaal praktische aanwijzingen 
hoe je als christen mag leven.
In deze eerste toespraak die Jezus vanaf een berg 
houdt legt Hij uit hoe je écht gelukkig of gezegend 
wordt. Eigenlijk is het voor ons een rare en moeilijke 
opsomming. Jezus zegt niet: je bent gelukkig als je veel 
geld hebt, de beste bent op school, de nieuwste Black-
Berry hebt of vul zelf maar in. Natuurlijk mag jij genieten 
van alle dingen die je krijgt. Maar echt gelukkig en blij 
word je door dicht bij God te leven. Voor Jezus en het 
Koninkrijk van God zijn hele andere dingen belangrijk 
dan de dingen die wij op aarde belangrijk vinden. Het 
gaat niet om geld, macht en de belangrijkste willen zijn. 
Maar om er te zijn voor je klasgenootje dat gepest 
wordt, om te kijken naar iemand die ziek is, eerlijk zijn.
Als je Jezus volgt kan het zelfs zo zijn dat je hierdoor 
vervolgd wordt. Dat is zwaar.
Jezus is voor ons het beste voorbeeld om van te leren 
hoe we echt gelukkig, blij en gezegend worden. Hij 
geeft ons het cadeau ‘inspiratie’.

Mattheüs 5:1-12&



DinsDag 

26
Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn 
méér dan die bij hen zijn. 2 Koningen 6:16

Gouden woorden. De Syriërs hebben de berg waarop 
Dothan ligt, omsingeld. De volgende morgen is de 
knecht van Elisa vroeg op. Hij loopt naar buiten. Hij 
schrikt. Ze zitten in de val. Hij roept Elisa. Maar deze 
staat er kalm bij. Waarom? Hij ziet een heel leger van 
paarden en strijdwagens, dus van engelen tussen hen 
en de Syriërs in staan. Ze behoeven daarom niet te vre-
zen. Zo is het nog. In het leven van Gods kinderen 
komen soms tijden voor dat de nood groot is. Als het 
geloof dan zwak is, grijpt angst je naar de keel. Je voelt 
je omsingeld. Het is een verloren zaak. Maar de meer-
dere Elisa in de hemel bidt: ‘Open toch zijn/haar ogen.’ 
En het wonder gebeurt. Je ziet het: ‘Des Heeren engel 
schaart een onverwinb’re hemelwacht rondom hem, 
die Gods wil betracht; dus is hij wel bewaard.’ Christus 
is de grote Beschermer. Hij schakelt er echter ook Zijn 
engelen bij in. Maar we moeten het wel zién. Gelukkig is 
er bij de Heere ogenzalf. Zodat het in de gevaren en 
bestrijdingen gezien wordt: ‘Want die bij ons zijn, zijn 
méér dan die bij hen zijn.’

Lezen: 2 Koningen 6:14-17 Zingen: Psalm 34:4

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 11 mrt.

februari

07.33
18.14
19.30
07.18



dinsdag  26 februari

Licht geven

Als we door de bergen van Torajaland rijden komen we 
overal witte kerkjes tegen die, als het even kan, op 
bergtoppen of heuvels gebouwd zijn. Je kunt ze vaak 
uit de verte al goed zien. Deze kerkjes zijn de stille 
getuigen dat honderd jaar geleden de eerste zendeling 
van de GZB naar Torajaland is gekomen. Deze zende-
ling heeft zijn licht niet verstopt en zijn kennis voor zich-
zelf gehouden maar heeft het Evangelie hier gebracht.
Dat is een geschenk van het geloof!
Jezus gebruikt vaak beelden als Hij iets uitlegt. Het zijn 
verzen waar je over na moet denken. In vers 14 zegt 
Jezus: Jullie zijn het licht van de wereld. Regelmatig valt 
hier in Torajaland de stroom uit. Als het in de avond 
gebeurt is het gelijk ontzettend donker in huis. Je ziet 
niks en moet op de tast op zoek naar kaarsen en zak-
lantaarns. Als er dan één kaarsje brandt zie je het grote 
verschil met het donker. Een klein kaarsje kan veel licht 
geven. Je ziet weer hoe je kan lopen. Als christenen 
mogen wij licht geven en hoeven we het niet te verstop-
pen. Hoe? Bijvoorbeeld door niet onze mond te houden 
over ons geloof, niet automatisch vinden wat iedereen 
vindt, oog hebben voor de ander. Laat je door Jezus 
inspireren hoe jij op jouw manier licht kan geven.

Mattheüs 5:14-16&



WoensDag 

27
En de Heere opende hun ogen, zodat zij zagen; en zie, 
zij waren midden in Samaria.  2 Koningen 6:20

Wat een gezicht moet dat geweest zijn. Een heel leger 
loopt daar achter de profeet Elisa aan, in verblindheid, 
richting Samaria, het hol van de leeuw. Zij denken dat 
het goed gaat, maar zij lopen in de val. Mag Elisa hier 
ook weer niet een beeld vertonen van de Heere Jezus? 
Ook tot Hem kwam een leger om Hem gevangen te 
nemen. Het leger van de satan, zonde en dood. Het 
meende de overwinning op de Heere Jezus behaald te 
hebben. Maar ten diepste voerde Jezus heel dat leger 
in verblindheid achter Zich aan toen Hij naar het kruis 
ging en in het graf werd gelegd. In de brief aan de 
Kolossenzen schrijft Paulus: ‘Hij heeft de overheden en 
de machten ontwapend, die openlijk te schande 
gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.’ De mach-
ten van satan konden niets tegen Hem uitrichten en 
moesten Hem volgen. En op de paasmorgen toonde Hij 
Zijn overwinning. Wat een troost dit te mogen weten in 
het geloof. De vijanden denken ons gevangen te kun-
nen nemen. Maar vluchtend tot Hem mogen we weten 
dat we méér dan overwinnaars zijn.

Lezen: 2 Koningen 6:18-23  Zingen: 27:2

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 11 mrt.

februari

07.31
18.16
20.45
07.40



woensdag  27 februari

Geen zorgen

Wie of wat is het aller-, allerbelangrijkste in jouw leven? 
Familie, vrienden, school, je bankrekening, computer-
spelletjes … Een belangrijke vraag.
Past je geloof in God ook in dit rijtje?
Nadenken en plannen maken over wat je wilt gaan 
doen, welke opleiding je wilt gaan volgen, welk beroep 
bij je past is belangrijk en zinvol. Piekeren en je zorgen 
maken over wat er misschien in de toekomst gaat 
gebeuren kost veel energie. En helpt het gepieker en je 
zorgen maken je verder? Je slaapt er minder lekker 
door en het is misschien daardoor ook moeilijker om je 
op je schoolwerk te concentreren? Piekeren en zorgen 
maken blokkeert je, je komt er niet verder door.
Jezus geeft een wijs advies: zet God op de eerste plaats 
in je leven. Dat is een keuze die jij zelf moet maken.
Maak je die keuze dan krijg je er een belofte bij: God zal 
in alles voor je zorgen. Dat is iets heel anders dan je 
zorgen maken. Als je zo over de toekomst nadenkt 
vraag je je misschien af: hoe kan ik God het beste die-
nen met mijn mogelijkheden en in mijn omstandighe-
den? Als je God op de eerste plaats zet in je leven mag 
je erop vertrouwen dat Hij je leidt en inspireert in de 
keuzes die jij gaat maken.

Mattheüs 6:25-34&



DonDerDag 

28
Het gebeurde daarna, dat Benhadad (…) optrok en 
Samaria belegerde.  2 Koningen 6:24

Wat een zegeningen heeft koning Benhadad van Syrië 
van Israëls God ontvangen. Elisa had zijn generaal Naä-
man genezen. Toch deed koning Benhadad daarna ver-
schillende invallen in Israël om het leger van koning 
Joram in de val te laten lopen. Toen dit niet lukte, omdat 
Elisa koning Joram waarschuwde, wilde Benhadad 
Elisa te Dothan gevangennemen. Maar Elisa voerde de 
Syrische soldaten als blinden naar Samaria. Daar zaten 
ze in de val. Maar ze kregen er een maaltijd voorge-
schoteld en konden daarna vertrekken. Wat een goed-
heid van de Heere. En dan nu? Benhadad belegert 
Samaria. Een mens is hardleers! Dat geldt trouwens 
ook voor Joram. Want voor Joram is deze belegering 
straf van de Heere. Joram, met Israël, blijft de Baäl die-
nen. Maar Joram, eveneens door de Heere geholpen, 
vernederde zich ook niet. Of we nu tot een heidens volk 
behoren of tot het verbondsvolk, het natuurlijk hart wil 
niet buigen voor de Heere. Gelukkig weet Gods Geest 
onze harten wel te breken zodat we gaan roepen om 
Gods genade in Christus Jezus.

Lezen: 2 Koningen 6:24-29  Zingen: Psalm 95:4

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 11 mrt.

februari

07.29
18.18
22.01
08.04



donderdag  28 februari

Kruisdragen

Gisteren lazen we over Gods geweldige belofte dat Hij 
er voor je is als je Hem op de eerste plaats stelt. Van-
daag een moeilijk stukje over kruisdragen. Want als je 
ervoor kiest God op de eerste plaats te zetten in je leven 
wil dit niet zeggen dat dit altijd gemakkelijk is.
Jezus zegt dan ook: denk er goed over na voor je beslist 
Mij te volgen. Waar ga je voor? Veel geld en het liefst 
nog meer …, de nieuwste computergames en morgen 
nog een betere …, die nieuwste spijkerbroek om er 
helemaal bij te horen … te veel drinken tijdens het uit-
gaan. Op het eerste gezicht is dit misschien allemaal 
prachtig en leuk. Maar word je hier echt gelukkig van? 
Jezus denkt anders dan hoe de meeste mensen den-
ken. Hij zegt: zet God op de eerste plaats en houd je 
niet bezig met dingen die Gods plaats in je hart zouden 
kunnen innemen. Dat betekent zeker niet dat je geen 
plezier mag hebben. Het gaat er meer om dat er moed 
voor nodig is om God op ieder moment te volgen. Hoe 
denk jij daarover? Herken je het dat je soms moet kie-
zen tussen wat veel mensen belangrijk vinden en wat 
voor God belangrijk is? Lees ook eens Mattheüs 11:28-
30. Jezus geeft innerlijke rust. Hij belooft dat wat Hij van 
je vraagt nooit te zwaar is.

Lukas 14:25-35&





Voorjaarszendingscollecte
Mensen bereiken met het Evangelie van Jezus Christus … 
dat is het doel van de GZB. Het gebeurt onder andere door 
de uitzending van zendingswerkers en steun aan projecten. 
Dat kan niet zonder uw steun! Mogen we ook tijdens de 
voorjaarscollecte weer op u rekenen?
In veel gemeenten vindt deze collecte plaats op 
zondag 4 maart. U kunt ook geven via www.gzb.nl

Contributie
Als lid van de GZB draagt u, samen met 32.000 broeders 
en zusters, het zendingswerk.
De contributiebijdragen zijn een heel belangrijke pijler 
onder de financiering van het werk.
 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
 
PS. De laatste jaren maken 
steeds meer mensen daarbij 
gebruik van automatische 
incasso. 
U kunt dat ook eenvoudig 
regelen via gzb.nl. 
Zo kunt u het niet meer 
vergeten en het bespaart 
ons onkosten.



VrijDag 

1
…dat hij (Joram) zijn kleren scheurde.  
 2 Koniningen 6:30

Koning Joram is in diepe rouw. Hij heeft zijn kleren 
gescheurd. Waarom? De nood is zo groot in Samaria 
geworden, dat twee vrouwen afgesproken hadden hun 
zonen te doden en op te eten. Vreselijk. Nu had de ene 
vrouw haar zoon al gedood en ze hadden hem samen 
opgegeten. Maar toen de zoon van de andere vrouw 
aan de beurt was, had deze geweigerd. De koning is 
diep geschokt. Zo hoog was de nood gerezen. Bedroefd, 
ontredderd, met gescheurde kleren zien de mensen 
hun koning gaan. Een goed teken, zouden we zeggen. 
Maar horen we hem schuld belijden tegenover de 
Heere? Nee, hij geeft Elisa de schuld. Hij moet nu maar 
onthoofd worden. Achter een ootmoedige buitenkant 
zit een hart vol vijandschap tegen Elisa en tegen de 
Heere. Hier kunnen we bang worden voor onszelf. Naar 
de buitenkant kunnen we ons als berouwvolle mensen 
voor doen, maar zonder dat er een ootmoedig hart ach-
ter zit. De Heere ziet het hart aan. Gelukkig wanneer we 
in oprechte ootmoed onze zonden en schuld voor de 
Heere belijden. Dan zal Hij ons bekleden met het onge-
scheurde kleed van Jezus’ gerechtigheid.

Lezen: 2 Koningen 6:26-31  Zingen: Psalm 118:4

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 11 mrt.

maart

07.27
18.20
23.18
08.30



vrijdag  1 maart

Onderuitgaan

Petrus, de discipel die veel van Jezus houdt, is vreselijk 
onderuitgegaan. Hij was nog wel zo van zichzelf over-
tuigd dat dit nooit zou gebeuren. Hij had het Jezus ver-
zekerd: misschien zal iedereen ten val komen, maar ik 
niet! Al zou ik met U moeten sterven, ik zal U nooit ver-
loochenen. Tijdens het proces voorafgaand aan de 
kruisiging van Jezus wordt hij herkend als een discipel 
van Jezus, maar Petrus ontkent dit krachtig. Hij ant-
woordt drie keer: ‘Ik ken hem niet.’ Daarna kraait de 
haan en Petrus herinnert zich de woorden van Jezus: 
voor de haan kraait zul je Mij drie keer verloochend 
hebben. Petrus schrikt en denkt ‘wat heb ik gedaan’. 
Hij begint vreselijk te huilen. Hij wist het zo zeker dat hij 
Jezus in alles zou volgen en nu is het mis gegaan, vre-
selijk mis. Oh, wat voelt hij zich beroerd. Hij heeft zijn 
Meester en zijn Vriend in de steek gelaten. Dit komt 
nooit, nooit meer goed denkt hij … Is het in sommige 
situaties misschien makkelijker om te doen alsof je niet 
bij Jezus hoort?
Ken jij situaties waarin je het, net als Petrus, moeilijk 
vindt om ervoor uit te komen dat je gelooft in God?
Hoe voel je je hier achteraf over? Herken je Petrus’ ver-
driet? Gelukkig is zo’n dieptepunt niet het einde …

Markus 14:27-31 en 66-72&



ZaterDag 

2
Maar een officier (…) zei: Zie, al maakt de Heere sluizen 
in de hemel − hoe zou dit kunnen gebeuren?
 2 Koningen 7:2

De nood was in Samaria groot geworden. De koning 
gaf Elisa de schuld en zocht hem op. Elisa mocht een 
blijde boodschap laten horen. ‘Morgen omstreeks deze 
tijd zal in de poort van Samaria een maat meelbloem 
verkocht worden voor een sikkel, en twee maten gerst 
voor een sikkel.’ De officier, op wiens hand de koning 
leunde, geloofde dit woord niet. Al zou de Heere sluizen 
in de hemel maken, het kon niet gebeuren. Zo wordt 
door deze man de blijde boodschap in ongeloof ver-
worpen. Ons wordt een nog heerlijker boodschap van 
redding verkondigd. De redding uit onze zondenood 
door de Heere Jezus. Hoe wordt dit Woord van de 
Heere door ons ontvangen? Met blijdschap? Of ook in 
ongeloof? Van nature zullen we doen als die officier. 
Maar de Heilige Geest weet ons ongelovige hart te bre-
ken, zodat we de schuld van ons ongeloof voor de 
Heere gaan belijden. En waar wij onze schuld belijden 
en onze nood oprecht voor de Heere erkennen, daar 
wordt het Woord van verlossing ook voor ons persoon-
lijk een blijde boodschap.

Lezen: 2 Koningen 6:32-7:3  Zingen: Psalm 119:67

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 11 mrt.

maart

07.24
18.22
--.--

09.00



zaterdag 2 maart

Genade

Petrus voelt zich er schuldig en verdrietig over dat hij 
gezegd heeft dat hij Jezus niet kende. Hij heeft vrese-
lijke spijt. Hoe nu verder?
Jezus geeft hem een nieuwe kans. Jezus vraagt Petrus 
drie keer of hij van Hem houdt. Petrus krijgt de kans het 
weer goed te maken met Jezus. Petrus krijgt het cadeau 
‘genade’. Hij ervaart nu zelf hoe het is om vergeven te 
worden en wat genade is. Petrus voelt zich weer blij 
worden, het leven lacht hem weer toe.
Daarna krijgt hij de opdracht van Jezus: ‘Volg mij.’
Petrus mag de geweldige boodschap de wereld in 
brengen. Zijn dieptepunt zal Petrus helpen niet hoog-
moedig te worden en begrip te hebben voor de fouten 
van mensen. Wat heerlijk is het om vergeven te worden. 
Wij mogen op onze beurt ook weer anderen vergeven, 
misschien niet altijd makkelijk …
Geweldig dat God gewone, niet volmaakte mensen 
gebruikt om het Evangelie door te geven. Wat fijn om te 
lezen dat een dieptepunt in je leven niet het einde is, 
maar dat Jezus je een nieuwe kans geeft als je naar 
Hem toe gaat. Genade is een geschenk van God.
In Handelingen hoofdstukken 1-12 kun je lezen hoe 
Petrus erop uit gaat om het Evangelie te vertellen.

Johannes 21:15-25&



ZonDag 

3
Vierde lijdenszondag

Een dienaar van allen.  Markus 9:35

De Heere Jezus heeft opnieuw Zijn lijden aangekon-
digd. De reis gaat naar Kapernaüm. Onderweg twisten 
de discipelen over de vraag wie van hen de meeste is. 
Wat een lijden voor de Heere Jezus, Die hier de weg 
van vernedering gaat. Jezus gaat hun leren dat wie de 
meeste is, dienaar van allen moet zijn. Dat gaat tegen 
ons hoogmoedige hart in. Hoe leren we dat? Dat doet 
de Heilige Geest. Door ons hart te betrekken bij Hem, 
Die hier dit onderwijs geeft en Dienaar van allen gewor-
den is. Hij ging de onderste weg, de weg van smaad en 
hoon, van lijden en dood. Wie kan de diepte peilen van 
deze weg van vernedering? Toch wilde Hij deze weg 
gaan om zondaren, die door en door hoogmoedig zijn, 
te redden en om hun zonden te verzoenen. Daartoe 
werd Hij Dienaar van allen. Als de Heilige Geest ons 
daarbij bepaalt, dan kan het niet anders of de ootmoed 
wordt in ons hart geboren en wordt met vallen en 
opstaan deze les van de Heere Jezus in ons leven zicht-
baar: de minste willen zijn, dienaar van allen zijn. Wie dit 
in de praktijk openbaart, toont daarin de meeste te zijn.

Lezen: Markus 9:30-37  Zingen: Psalm 138:3

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 4 mrt.
Maan onder n.m. 11 mrt.

maart

07.22
18.24
00.33
09.37



zondag  3 maart

Liefhebben

In Jezus dagen hadden de Joden honderden wetten 
verzameld. Volgens een telling zelfs 613. Sommige 
leraren zeiden dat de ene wet belangrijker was dan de 
andere, andere leraren zeiden dat alle wetten even 
belangrijk waren. Jezus vat al die regels samen tot twee 
belangrijke leefregels: houd van God en van je naaste.
Het liefhebben van mensen die aardig voor je zijn is niet 
zo moeilijk. Maar hoe kun je mensen liefhebben waar je 
het niet goed mee kan vinden, mensen aan wie je je 
ergert? Dit soort liefde waar Jezus het over heeft is iets 
heel anders dan het alleen maar liefhebben van iemand 
die je aardig vindt. Dit soort liefde kost wat van jezelf. 
Opofferende liefde, door er te zijn voor de ander, door 
te luisteren, te helpen, te bemoedigen, te geven.
Een mooi voorbeeld van die opofferende liefde in de 
praktijk is het verhaal van de barmhartige Samaritaan.
Herken je dat je net als de priester en de Leviet altijd 
wel een reden kunt bedenken waarom het op dit 
moment niet uit komt om iets voor een ander te doen? 
Voor wie ben jij een naaste? Kijk naar Jezus. Hij leert 
ons over hoe je kunt dienen. Hij is voor ons het grootste 
voorbeeld van opofferende liefde. Onze verlossing is 
Zijn werk. Daar mogen we voor danken!

Markus 12:28-34 en Lukas 10:25-37&



MaanDag 

4
Er waren vier melaatse mannen bij de poort.
 2 Koningen 7:3

De Heere had gezegd dat de stad Samaria wonderlijk 
bevrijd zou worden. Hij gebruikte daar vier melaatse 
mannen voor. Zij bevonden zich net buiten de muur van 
de stad. Ook zij leden honger. Wat moesten ze doen? 
De stad binnendringen? Daar was voor hen ook niets te 
vinden. Naar het legerkamp van de Syriërs gaan om 
zich daar op genade of ongenade over te geven? Ze 
doen dit laatste. ‘Misschien worden we gespaard’, zeg-
gen ze tegen elkaar. Daar gaan ze. Maar wat een ver-
rassing vinden ze. De vijand is gevlucht. Ze vinden eten 
en drinken, alles in overvloed. Wat mag dit een bemoe-
diging zijn in dagen van zorg, van verdriet, van nood. 
‘Als g’in nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit 
vergeten: God verlaat u niet.’ De vraag is maar of we 
het alleen van de Heere verwachten, of we net als de 
melaatsen ons op genade of ongenade aan de Heere 
overgeven. Dan ontmoeten we een goeddoend en rijk 
God. Hoe rijk is het te ervaren: ‘Als mij geen hulp of 
uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en 
overstelpt was door ellend’, hebt Gij, o Heer’, mijn pad 
gekend.’

 
Lezen: 2 Koningen 7:3-7 Zingen: Psalm 142:2

Zon op Laatste kwartier
Zon onder
Maan op
Maan onder

maart

07.20
18.25
01.45
10.22



maandag  4 maart

Bidden

Bid jij wel eens? Praat er eens met elkaar over waarom 
je bidt, wanneer je bidt, waar, waarvoor en met wie.
De discipelen zien dat Jezus Zich regelmatig terugtrekt 
om te bidden. Jezus had behoefte om veel tijd met Zijn 
Vader door te brengen. De discipelen vragen aan Jezus 
hoe ze moeten bidden. Jezus legt uit hoe en wat ze 
kunnen bidden. Bidden leer je door het te doen. Het is 
oefenen. Jezus leert Zijn discipelen het ‘Onze Vader’. 
Misschien vind jij bidden wel moeilijk en vraag je je af 
waarom sommige gebeden niet verhoord worden. Als jij 
iets aan je ouders/verzorgers vraagt krijg je het dan ook 
altijd? Vast niet. Je krijgt niet altijd wat je vraagt omdat 
je ouders/verzorgers misschien vinden dat het niet 
goed voor je is of omdat het niet past in hun plannen. 
Als we bidden ‘laat Uw wil gedaan worden op aarde 
zoals in de hemel’ betekent dit dat God wel al jouw 
gebeden hoort maar misschien niet alles geeft wat je 
vraagt, omdat Gods plan anders is. Het belangrijkste 
van bidden is om tijd met God door te brengen omdat 
Hij geïnteresseerd is in alles wat je denkt en doet en Hij 
het fijn vindt dat je tijd met Hem doorbrengt. Net zoals 
ouders/verzorgers, vrienden het fijn vinden om tijd met 
jou door te brengen. Aan de slag ermee!

Mattheüs 6:5-15&



DinsDag 

5
Toen zeiden zij tegen elkaar: Wij doen hier niet goed 
aan. Deze dag is een dag met een goede boodschap en 
wij zwijgen erover.  2 Koningen 7:9

De vier melaatsen treffen in het legerkamp van de vij-
and een overvloed aan voedsel aan. Begrijpelijk dat ze 
eerst aan zichzelf denken. De zucht tot zelfbehoud zit 
diep in ons. Maar dan zeggen de melaatsen toch tegen 
elkaar dat ze het niet goeddoen. Want deze dag is een 
dag van de goede boodschap. De mensen in Samaria 
moeten er ook van horen. Wat een opwekking ook voor 
ons. Als de boodschap van het Evangelie door ons per-
soonlijk ook gekend wordt, mogen we er niet van zwij-
gen. Thuis, op school of op het werk. Wat een opwekking 
ligt in deze woorden ook opgesloten om het evangeli-
satiewerk en het zendingswerk te gedenken met onze 
gaven en met het gebed. Wel zullen we ervaren dat het 
spreken over de goede boodschap in onze samenle-
ving steeds moeilijker wordt. In de eerste plaats omdat 
door de meeste mensen het ‘zondaar-zijn’ niet begre-
pen wordt en in de tweede plaats omdat onze samen-
leving steeds vijandiger geworden is. Daarom vraagt 
het spreken over het Evangelie ook om wijsheid.

Lezen: 2 Koningen 7:8-11  Zingen: Psalm 119:7

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 11 mrt.

maart

07.18
18.27
02.49
11.18



dinsdag  5 maart

Wie is de baas?

Geloof jij dat boze geesten bestaan? Toen we nog in 
Nederland woonden hoorden we er weinig over. De Bij-
bel is er duidelijk over dat kwade machten bestaan. 
Hier in Torajaland, vooral in afgelegen, moeilijk bereik-
bare gebieden waar weinig christenen wonen, geloven 
en ervaren mensen dat boze geesten bestaan. Ze wor-
den po’pok genoemd. Ze kunnen in een mens of dier 
gaan zitten en drinken mensen- of dierenbloed. Ook 
kunnen ze geluid maken. Ruru, een jonge man die voor 
dominee leert, loopt stage in zo’n afgelegen gebied. Hij 
vertelt dat hij een keer een po’pok hoorde schreeuwen 
toen hij aan het preken was. Hij geeft aan: ‘Hoe duide-
lijker ik ging preken hoe harder de po’pok schreeuwde. 
Blijkbaar heeft hij een hekel aan het Woord van God of 
is hij er bang voor.’
Wat geweldig om in dit bijbelgedeelte te lezen dat Jezus 
boven de geesten staat en dat ze Jezus gehoorzamen. 
Dat betekent dat we geen angst hoeven te hebben voor 
het kwaad als we dicht bij Jezus leven. Ruru vertelt hoe 
belangrijk het voor hem is om een sterke band met de 
Heere te hebben. Dat beschermt. Ruru heeft de bijzon-
dere opdracht te vertellen dat Jezus de po’kok heeft 
overwonnen. Wat een bevrijding!

Markus 1:21-28&



WoensDag 
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Maar het volk vertrapte hem in de poort, zodat hij stierf, 
zoals de man Gods gesproken had. 2 Koningen 7:17

De koning is, na verspieders erop uitgezonden te heb-
ben, ervan overtuigd dat de stad bevrijd is. De poort van 
Samaria wordt geopend. Drommen mensen verlaten de 
stad. Voedsel wordt voor een spotprijs verkocht. Maar 
de officier die het woord van de profeet Elisa niet geloofd 
had, wordt in de poort vertreden zoals de man Gods 
gesproken had. Hij had wel de verlossing gezien, maar er 
niet van genoten. Omdat hij het Woord van de Heere niet 
geloofd had. Dit hoofdstuk staat vol van Gods barmhar-
tigheid. Maar het laat ons ook Gods rechtvaardigheid 
zien. Het is genade en oordeel. We mogen elkaar daarom 
wel waarschuwen om Gods Woord niet in ongeloof aan 
de kant te schuiven. Want anders zal het zijn: wel van de 
verlossing gehoord te hebben en bij anderen ervan 
gezien, maar er zelf niet in gedeeld te hebben. Het gaat 
er uiteindelijk om, dat we persoonlijk delen in de verlos-
sing, dat we persoonlijk de Zaligmaker kennen. Laat het 
oordeel dat de officier trof ons daarom uitdrijven tot de 
Heere Jezus. Want nu is het nog een dag van de goede 
boodschap.

Lezen: 2 Koningen 7:16-20  Zingen: Psalm 139:14

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 11 mrt.

maart

07.15
18.29
03.45
12.23



woensdag  6 maart

Training en oefening

Voor de discipelen was het heerlijk om dicht in de buurt 
van Jezus te zijn. Hij begeleidde ze drie jaar intensief en 
met veel geduld om ze daarna de wereld in te sturen. 
De discipelen waren heel gewone mensen en het 
duurde een poos voor ze werkelijk begrepen Wie Jezus 
was. Het kostte training en oefening. Ze zagen de won-
deren die Jezus deed, ze luisterden naar het onderwijs 
van Jezus, ze zagen hoe Hij zieken genas en demonen 
uitdreef. Jezus legde tot de laatste avond toe uit Wie Hij 
was. Jezus verzuchtte verschillende keren: ‘Begrijpen 
jullie het nou nog niet?’ Misschien denk jij ook als je de 
Bijbel leest: ik snap er niks van, wat bedoelen ze daar 
nou mee? Net als de discipelen mag je leren vol te hou-
den en niet op te geven. Jezus bleef Zijn discipelen met 
veel geduld onderwijzen. Het is goed nieuws dat, nadat 
Jezus is gestorven en opgestaan, de discipelen begrij-
pen Wie Hij is en de wereld in gaan om het Evangelie te 
vertellen. Door gebed, bijbellezen, gesprekken met 
anderen over geloof, zul je merken dat je steeds meer 
gaat begrijpen en ontdekken over het geloof. Ook leer 
je doorzetten en dat is iets wat je in je leven waarschijn-
lijk vaker nodig zult hebben. Kijk ook naar wat je al wel 
begrijpt en dank God daarvoor.

Johannes 14:1-14&



DonDerDag 
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…en Elisa legde zijn handen op de handen van de 
koning. 2 Koningen 13:16

Elisa nadert het einde van zijn leven. Koning Joas komt 
hem opzoeken. Joas kan de profeet eigenlijk niet mis-
sen. Hij voelt aan dat deze man Gods meer is dan een 
groot leger. Dat voelt hij vooral nu omdat de Syriërs het 
land zijn binnengevallen. Wat moet Joas doen? Elisa 
maakt hem dat duidelijk met een teken. Joas moet zijn 
boog nemen en een pijl afschieten. ‘Schiet’, zegt Elisa. 
Joas gehoorzaamt. Dan hoort hij de belofte dat hij de 
Syriërs tot vernietiging toe zal verslaan. Als we de Heere 
vrezen hebben we ook met vijanden te maken. Wat 
moeten we dan doen? Boog en pijl nemen en schieten. 
Waken, bidden, Gods Woord ter hand nemen. De Heere 
roept op om te schieten op de vijanden. Maar kan ik dit 
van mezelf? Wat deed Elisa? Hij legde zijn handen op 
de handen van de koning. Een symbolische handeling: 
Gods hand op een mensenhand. Als Elisa’s handen al 
zo gewillig waren, hoeveel temeer de handen van de 
meerdere Elisa, Jezus Christus. Hij wil Zijn sterke han-
den leggen op onze zwakke handen. Zo wordt in onze 
zwakheid Zijn kracht volbracht.

Lezen: 2 Koningen 13:14-17  Zingen: Psalm 144:1

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 11 mrt.

maart

07.13
18.31
04.31
13.35



donderdag  7 maart

Wat je deelt wordt meer

Jezus vertelt aan een groep van ruim vijfduizend men-
sen over God. Tegen de avond wil Jezus de mensen 
niet zonder eten naar huis sturen. Hij geeft de discipe-
len de onmogelijke opdracht om deze mensen te eten 
te geven. De discipelen geven aan dit niet te kunnen. 
Andreas vertelt aan Jezus dat er een jongetje is met vijf 
broden en twee vissen, maar wat heb je daar nu aan? 
Het is bij lange na niet genoeg. Jezus gebruikt het brood 
en de vis van deze jongen. Het lijkt niks maar het is voor 
Jezus genoeg om er een grote groep mensen van te 
eten te geven. De discipelen doen alles wat ze kunnen. 
Ze verzamelen het eten dat beschikbaar is en zetten de 
mensen in groepen. God doet in antwoord op het gebed 
het onmogelijke. Misschien denk jij ook wel eens: wat 
kan ik nou eigenlijk, wat heb ik te bieden? Als jij besluit 
je beschikbaar te stellen voor God zal Hij je laten zien 
hoe Hij jou gebruikt voor Zijn Koninkrijk. Denk niet ik 
ben te jong of te oud … Ook het jongetje met de broden 
en de vissen wordt door God gebruikt. Het bijzondere 
in dit verhaal is dat er ook nog heel veel overblijft. Veel 
meer dan vijf broden en twee vissen. Dat wat wij met 
onze mogelijkheden en inzet aan God geven kan Hij 
groot maken.

Johannes 6:1-14&



VrijDag 

8
Toen werd de man Gods heel kwaad op hem en zei: U 
had vijf- of zesmaal moeten slaan, dan zou u de Syriërs 
tot vernietiging toe verslagen hebben. 2 Koningen 13:19

Koning Joas had van Elisa de belofte gekregen dat hij 
de Syriërs totaal zou vernietigen. Maar nu ging de pro-
feet de koning beproeven. Hij geeft hem de opdracht 
om met zijn pijlen op de grond te slaan. De koning doet 
dit tot driemaal toe. Dan wordt Elisa kwaad. De koning 
had dit tot vijf- of zesmaal moeten doen. Nu zal Joas de 
Syriërs tot drie keer toe verslaan en niet totaal. Elisa 
moet zijn belofte voor een deel terugnemen. Dat vindt 
hij erg. Daarom wordt hij kwaad. Wat zien we hier? De 
Heere vervult Zijn beloften in ons leven in een weg van 
volhardend geloof. Er kan, net als bij Joas, geloof lijken 
te zijn, maar uiteindelijk is het er niet. Hoe komt dat 
openbaar? Er is geen volharding. Wat had Joas moeten 
doen? Hij had aan Elisa moeten vragen: hoeveel keer 
moet ik slaan? Maar hij vond het algauw genoeg. Ken-
merk van een oprecht geloof is: de volharding. Blijven 
slaan. Dat kan alleen als ik zie op de grote Boogschut-
ter Jezus Christus, Die niet gerust heeft voordat Hij al 
Zijn vijanden verslagen had.

Lezen: 2 Koningen 13:17-19  Zingen: Psalm 35:1

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 11 mrt.

maart

07.11
18.33
05.08
14.51



vrijdag  8 maart

Heilige Geest

Tien minuten lopen van ons huis staat een kindertehuis 
waar 74 kinderen wonen tussen de zes en achttien jaar. 
De kinderen wonen daar omdat ze geen of maar één 
ouder hebben, verwaarloosd zijn of omdat ouders de 
kosten van onderwijs en opvoeding niet kunnen beta-
len. Het is fijn dat het kindertehuis deze kinderen 
opvangt maar het fijnste is natuurlijk als je gewoon thuis 
door je vader en moeder verzorgd wordt.
Jezus zegt dat Hij weer naar Zijn Vader gaat maar dat 
Hij de mensen niet als kinderen zonder ouders achter 
laat. Hij stuurt een volwaardige Plaatsvervanger, de 
Heilige Geest. Jezus kan als mens maar op één plek 
tegelijk zijn, maar de Heilige Geest kan altijd bij je zijn.
God wil dat je niet alleen staat in deze wereld. De Hei-
lige Geest troost je, leert je de Waarheid en helpt. Merk 
je iets van de Heilige Geest bij jezelf of bij mensen om 
je heen? Als jij gelooft dat Jezus jouw Heere is, komt 
dat omdat de Heilige Geest in je hart werkt.
Het geloof is een geschenk van God
Door het werk van de Heilige Geest in je leven zul je een 
diepe vrede ervaren. Je hoeft niet bang te zijn voor het 
nu of voor de toekomst.
Lees ook eens Filippenzen 4:6-7

Johannes 14:15-31&



ZaterDag 

9
Daarna stierf Elisa en zij begroeven hem.
 2 Koningen 13:20

Het levenseinde van Elisa naderde. Koning Joas had 
hem nog bezocht. Daarna kwam het einde. Elisa stierf 
en werd begraven. Een eenvoudig doodsbericht. We 
hadden misschien wel iets bijzonders verwacht. We 
hadden misschien wel graag een soort getuigenis gele-
zen. Hoe rijk kan dat niet zijn, wanneer je uit de mond 
van een stervende een rijk getuigenis gehoord hebt. 
Toch lezen we daar maar zelden van in de Bijbel. 
Waarom? Omdat in de meeste gevallen het sterven een 
voortzetting is van de wijze waarop men geleefd heeft. 
Wie zonder de Heere geleefd heeft, sterft, helaas, vaak 
ook zonder de Heere. Maar wie hier met de Heere 
geleefd heeft, sterft ook met de Heere. Wie met de 
Heere geleefd heeft, heeft genoeg gesproken tijdens 
zijn leven. Dan zal de Heere Jezus er ook bij zijn in het 
uur van het sterven. Een bekend gezegde is: wie sterft, 
eer hij sterft, sterft niet als hij sterft. Dat is waar. We 
moeten hier sterven aan de wet, aan de zonde, aan 
onze hoogmoed, om alleen door Christus zalig te wor-
den. Zo zal ons sterven een doorgang zijn tot het eeu-
wige leven.

Lezen: 2 Koningen 13:20-25  Zingen: Psalm 17:8

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 11 mrt.

maart

07.09
18.34
05.39
16.08



zaterdag 9 maart

Vertel het de wereld

De discipelen krijgen van Jezus de opdracht erop uit te 
gaan en iedereen over het Koninkrijk van God te vertel-
len. Ze worden niet onvoorbereid weggestuurd. Nee, 
Jezus geeft hen macht (9:1), en instructies zodat ze 
weten wat ze moeten doen (9:3, 4). Hij vertelt ze hoe ze 
zich in moeilijke omstandigheden moeten gedragen 
(9:5) en houdt hen verantwoordelijk (9:10)
Zo is lang geleden het Evangelie de wereld in gegaan. 
En nog steeds gaat dit door. In het gebied Tana Toraja 
op Sulawesi, waar wij wonen, is de GZB honderd jaar 
geleden begonnen met evangeliseren. Op dit moment 
is ongeveer 80% van de bevolking christen. Dat is een 
feest waard. Tijdens de komende zendingsdag zal er 
aandacht besteed worden aan de band tussen de GZB 
en de Torajakerk. Ik hoop dat jij via je ouders/ verzor-
gers, school en kerk ook de verhalen te horen krijgt 
over de weg die God met mensen gaat. Ook hoop ik 
dat jij thuis, op school en in de kerk voorbereid wordt 
om hierover met je vrienden en mensen die op je weg 
komen te praten en te getuigen. Vraag eens aan jouw 
ouders/verzorgers wat voor hen belangrijk is in het 
geloof in God en wat zij het belangrijkst vinden om jou 
mee te geven over het geloof.

Lukas 9:1-6&



Vijfde lijdenszondag

Nu was er een zeker rijk mens. Lukas 16:19

Rijkdom en armoede. Er is veel over te zeggen. De ver-
deling ervan brengt vele pennen in beweging. Jezus 
geeft ons een andere blik op rijkdom. De rijke man 
wordt niet met name genoemd. Hij staat model voor 
alle mensen die in deze wereld naar rijkdom zoeken. 
Voor mensen die daar hun afgod van maken. Ze leven 
elke dag vrolijk en overdadig en hebben het naar hun 
zin in het leven. De armen moeten maar voor zichzelf 
zorgen. Het is een haarscherpe analyse van wat er in 
deze wereld aan de hand is. Niet alleen in de tijd van de 
Heere Jezus, maar ook in onze tijd. De beschrijving van 
de rijke man is als een spiegel voor ons. Durft u erin te 
kijken? Durft u, tegen de geest van deze tijd in, de 
oproep te beantwoorden door uw gekregen rijkdom te 
gebruiken om de armen, dichtbij en ver weg, te verzor-
gen? Hen te voorzien van een beker koud water? Oog 
voor hen te hebben, zoals Jezus oog had voor u en mij? 
Zóveel dat Hij alles wat Hij had, zelfs zijn aardse leven, 
ervoor opgaf.

10
ZonDag 

Lezen: Lukas 16:19-23 Zingen: Psalm 65:1,6

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 11 mrt.

maart

07.06
18.36
06.05
17.25



zondag  10 maart

Persoonlijk

De komende week ontmoeten we een aantal personen 
uit de Bijbel. Allemaal zorgen ze er op een verschillende 
manier voor dat anderen in contact komen met het 
Evangelie. Vanzelfsprekend zit er ook iemand bij waar jij 
je aan kunt spiegelen.
Je zal maar tollenaar zijn en tot geloof komen. Levi 
overkwam het. Daarmee kwam hij ook plotseling in een 
lastig parket. Zo blij als hij aan de ene kant was dat hij 
was gaan geloven in Jezus Christus, zo zat hij er aan de 
andere kant mee hoe hij hierover met anderen in gesprek 
kon gaan. Door zijn werk als tollenaar was hij niet geliefd 
bij de mensen in zijn omgeving. Na een jarenlange 
financiële uitbuiting is er geen plek in welke vrienden-
kring dan ook. Hij stelt zich de vraag hoe hij mensen bij 
Jezus kan brengen. Het lijkt er op dat hij al snel een 
antwoord vindt. Een feestje is toch iets waar mensen 
geen ‘nee’ tegen zeggen? Hij organiseert een feestmaal 
en nodigt mede-tollenaren uit, nog wat andere mensen 
en … Jezus! Een geniale ingeving, want zo komen 
ineens diverse mensen in contact met Jezus. Mensen 
die normaal gesproken nooit met Jezus in aanraking 
zouden komen.

Lukas 5:27-32&



MaanDag 

11
En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Laza-
rus was. Lukas 16:20

En er was een bedelaar. Een arm mens dat in die tijd 
geen andere mogelijkheid had om aan eten te komen 
dan door te bedelen. Het is een bedelaar, Lazarus wordt 
hij genoemd. Een veelzeggende naam, met de rijke 
betekenis: God helpt of God heeft geholpen. Wanneer 
mensen naar deze Lazarus keken, was het alsof de 
Heere Zich niet met hem bemoeide. Alsof Hij hem links 
liet liggen. Hij had geen eten, was ook niet in staat om 
zijn brood te verdienen. Iedere dag legden vrienden 
hem neer, in de poort van de woning van de rijke. Iedere 
dag weer werd de rijke man met die Lazarus vol zweren 
geconfronteerd. Maar hij heeft er niets mee gedaan. 
Hoe vaak is het u al overkomen? Dat u geconfronteerd 
werd met de armoede die op delen van deze aarde 
heerst en er geen aandacht aan gaf? Jezus wil uw ogen 
daarvoor openen, door u te laten zien hoe Hij deze 
wereld ziet. Zo beproeft Hij ons door armoede. Niet 
alleen de mensen die arm zijn, maar juist ook de rijken. 
Door de armoede om ons heen, beproeft Hij onze liefde. 
Beproeft Hij onze liefde voor onze naaste.

Lezen: Jesaja 58:1-8 Zingen: Psalm 146:4

Zon op Nieuwe maan
Zon onder
Maan op
Maan onder

maart

07.04
18.38
06.29
18.40



maandag  11 maart

Dienend

Bij Dorkas lezen wij iets heel moois over dienend bezig 
zijn. Er gebeurt iets vreselijks want Dorkas overlijdt. Ze 
wordt opgebaard en in een bovenzaal gelegd. Twee 
mannen doen als het ware de hardloopschoenen aan 
om zo snel mogelijk van Joppe naar Lydda te lopen. 
Petrus was namelijk in Lydda: vraag hem of hij onmid-
dellijk met jullie mee gaat naar Joppe. Petrus gaat met 
ze mee naar Joppe en daar staan mensen huilend te 
wachten. Allerlei kleren hebben ze in hun handen. Alle-
maal door Dorkas gemaakt … toen ze nog bij ons was. 
Dorkas heeft dus een groot deel van haar leven met 
anderen in haar naaiatelier doorgebracht. Kleren heeft 
ze weggegeven, we lezen ook dat ze geld/gaven heeft 
geschonken. Het maakte haar tot een onmisbaar per-
soon.
Het is dus het bijna onzichtbare werk dat voor Dorkas 
een levensstijl is geworden. Ze liet merken dat haar 
geloof bestond uit liefde tot God en liefde tot de men-
sen om haar heen. Mensen herkennen de echtheid 
hiervan. Geen grote woorden, maar dienen in het 
onzichtbare. Je hoeft dus geen breedsprakig iemand te 
zijn als je wilt getuigen over Jezus. Het gewone dienen, 
dat is misschien nog wel krachtiger, daar kan niemand 
iets tegenin brengen.

Handelingen 9:36-43&



DinsDag 

12
En hij verlangde ernaar verzadigd te worden.
 Lukas 16:21

De rijke man had geen verlangens meer, want hij had 
alles wat zijn hart begeerde. Wanneer hij ergens zin in 
had, schafte hij het eenvoudigweg aan. Lazarus ver-
langde naar een volle maag, al was het maar van de 
resten van de maaltijden van de rijke man. Blijkbaar 
was het hem niet gegund, we lezen immers alleen van 
zijn verlangen. Een onvervuld verlangen, omdat de rijke 
man geen oog voor hem had. Hij hield zijn rijkdom vol-
ledig voor zichzelf, en verstond zijn roeping niet om de 
armen, in Gods Naam, van brood te voorzien. Zo laat 
de Heere Jezus ons door Zijn ogen meekijken naar de 
toestand waarin de wereld terechtgekomen is door de 
zonde. De naam Lazarus heeft Hij niet zomaar gekozen. 
Jezus maakt hem waar, door deze gelijkenis te vertel-
len. God helpt niet alleen die bedelaar, maar ook u en 
mij, door ons door Zijn ogen mee te laten kijken naar 
rijkdom en armoede. Lazarus kreeg meer troost, meer 
aandacht van de honden, van de onreine dieren, dan 
van de rijke man. Dat is ook voor ons veelzeggend.

Lezen: Lukas 6:20-31 Zingen: Psalm 146:5

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 10 april

maart

07.02
18.40
06.52
19.54



dinsdag  12 maart

Confronterend

Petrus is een man die nogal snel actie onderneemt. Hij 
heeft al snel een woordje klaar. Ook is hij degene die 
Malchus een oor afhakt. Toch mogen we niet alleen zo 
naar Petrus kijken.
Bij het pinksterfeest zien we Petrus ook. De apostelen 
beginnen in allerlei talen te spreken. En mensen uit 
allerlei landen horen in hun taal het Evangelie. De 
omstanders zeggen dat ze dronken zijn. Dan is het 
Petrus die opstaat en de mensen niet mals toespreekt. 
Petrus verwijst naar een profetie van Joël waarna hij in 
zijn toespraak de Joden verwijt dat zij het zijn die Jezus 
aan het kruis hebben gespijkerd. Je zal het maar aan 
moeten horen! Geen idee wat jij zou doen, volgens mij 
draaien de meeste mensen liever om zo’n hete brij 
heen. Petrus niet, hij vertelt exact de waarheid aan de 
Joden, hoe confronterend het ook is. Ook vertelt hij dat 
God Jezus tot een Heere en Christus gemaakt heeft 
(vers 36). Met de oproep tot een nieuw leven.
De reactie van de Joden is prachtig. Ze geloven Petrus’ 
confronterende boodschap en ze geloven ook dat er 
redding is in Jezus.
Voor ons is dit een les, want confronteren met de waar-
heid kan, als het uit liefde gebeurt, hele positieve gevol-
gen hebben.

2 Timotheüs 4:2 of Handelingen 2:14-41&



WoensDag 

13
Biddag

Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Lukas 11:3

Wereldwijd wordt dit gebed door christenen gebeden. 
Door arm en rijk. Op deze biddag staan wij erbij stil. 
Vragen we de Heere heel concreet: Heere, wilt U zor-
gen, ook in de komende periode, dat de oogsten luk-
ken, dat er eten genoeg zal zijn. Wilt U het werk van 
onze handen zegenen, iedere dag opnieuw. En hoewel 
er in de afgelopen jaren ook in Nederland armoede is 
ontstaan, zijn we toch een gezegend land. Er is geen 
hongersnood meer geweest sinds de Hongerwinter. De 
Heere heeft onze gebeden verhoord. Hij geeft ons die 
overvloed echter niet om alleen aan onszelf te denken, 
maar confronteert ook ons met de armen in de poort. 
Mensen die ons terugroepen naar die gelijkenis van de 
rijke man en Lazarus. Lazarus’ naam wijst ons op God 
Die helpt, Die heeft geholpen. De plaats waar we hem 
vinden, in de poort van de rijke, wijst ons op de manier 
waarop de Heere wil helpen. Namelijk door u en mij in 
te schakelen, om de nood van onze naasten te lenigen 
door te delen van onze eigen overvloed.

Lezen: Mattheüs 6:5-15 Zingen: Psalm 144:7

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 10 april

maart

06.59
18.42
07.14
21.05



woensdag  13 maart

Gebed om werkers

Biddag vandaag. Meer dan anders staat het gebed 
centraal, thuis en in de kerk. In de bijdragen in dit boek 
staan we deze week stil bij de verschillende manieren 
waarop het Evangelie door gewone mensen kan wor-
den doorgegeven. Vandaag lezen we Lukas 10.
Jezus bidt om arbeiders want de oogst is groot, en 
direct daarop aansluitend zegt Hij: ‘Ga heen ...’
Opvallend. Jezus wacht niet af. Hij kent Zijn discipelen, 
en met hun gaven is het mogelijk om het Evangelie 
onder de mensen bekend te maken. Het is bidden en 
gaan. Het tweede: er is sprake van oogst. Blijkbaar is er 
al iets gezaaid! Er is al voorwerk gedaan. Het hangt dus 
niet voor de volle 100% af van de discipelen.
Wij kunnen hierdoor heel anders kijken naar evangelisa-
tie. Het is niet iets wat door mensen gebeurt, die alles 
kunnen of weten. Ook is het geen mensenwerk. God 
Zelf is al vooruit gegaan. 
Vandaag is het biddag voor gewas en arbeid. Ook 
evangelisatie-arbeid. Gebed is de motor achter iedere 
opwekking. Bid dan voor jezelf dat God ook jou mag 
gebruiken. En dank God voor het feit dat Hij Zelf voorop 
gaat.

Lukas 10:1-16&



DonDerDag 

14
Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf. Lukas 16:22

Aan het leven van ieder mens komt een einde, ook aan 
het leven van Lazarus. Hij sterft als bedelaar, zonder 
aards bezit. De rijke heeft zijn verantwoordelijkheid niet 
verstaan, heeft hem niet geholpen. Maar de Heere 
maakt de betekenis van zijn naam Lazarus waar en 
helpt hem. Hij heeft oog voor de armen van deze wereld, 
ontfermt Zich over hen. Laat hen delen in Zijn rijkdom. 
Een rijkdom die niet te vergelijken is met aardse rijk-
dom, met het geld en goed van de wereld. Die aardse 
rijkdom heeft Lazarus zijn hele aardse leven moeten 
missen. Toch is hij rijker dan wij zo op het eerste gezicht 
zouden denken. Hij is rijk in God. We zien er niets van in 
het dagelijks leven van Lazarus. We lezen niets over zijn 
geestelijk leven. De Bijbel laat ons niet meer zien dan 
een man die bedelt om zijn dagelijkse voedsel. Daarom 
valt de nadruk ook op die ontfermende God. Op de 
God Die hem door Zijn engelen laat dragen in de schoot 
van Abraham. De zaligheid van Lazarus, van u en van 
mij, ligt opgesloten in Gods ontferming.

Lezen: Psalm 91 Zingen: Psalm 91:5

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 10 april

maart

06.57
18.43
07.39
22.15



donderdag  14 maart

Getuigend

Je zal het namelijk maar meemaken, blind geboren 
worden. Dat is niet zo maar wat. En dan ook nog in een 
omgeving die het blind zijn koppelt aan zondig gedrag. 
Je proeft ook een stukje vijandschap in dit bijbelge-
deelte. Farizeeën zaaien verdeeldheid. En dan de vraag 
voor die blinde die weer ziet: ‘U dan, wat zegt u van 
Hem, omdat Hij uw ogen geopend heeft?’
De man die tot voor kort blind was krijgt deze vraag van 
buren en bekenden, zijn ouders wordt ook gevraagd 
wat er aan de hand is. Op deze manier dient de blind-
geborene keer op keer de vragen te beantwoorden. Hij 
gaat er niet zozeer op in. Hij vertelt precies wat hij heeft 
meegemaakt. Hij getuigt er van. Hij doet niet moeilijk, 
hij redeneert niet maar houdt het gewoon bij wat hij 
heeft meegemaakt.
Zo mogen wij ook over ons geloof praten met anderen. 
Ons geloof in Jezus is in de loop van de tijd ook veran-
derd van een bijbelverhalengeloof naar een persoonlijk 
geloof in Jezus, dat hebben we allemaal meegemaakt. 
Door ons eigen verhaal dicht bij onszelf te houden is het 
per definitie puur en echt. Ook een manier om te getui-
gen in een omgeving die vergelijkbaar is met die waar 
deze blindgeboren man mocht getuigen.

Johannes 9:1-17&



VrijDag 

15
En ook de rijke man stierf en werd begraven.
 Lukas 16:23

De dood maakt geen onderscheid tussen mensen. Het 
leven is met geen goud te verlengen. De dood achter-
haalt ieder mens, ook de rijke man ontkomt er niet aan. 
Bij hem geen engelen, geen goddelijke ontferming. Hij 
sluit zijn ogen, wordt begraven, en opent zijn ogen in 
het helse vuur. Zijn rijkdom en godsdienst geven hem 
geen toegang tot de hemel. Er was hem veel gegeven 
op aarde, grote rijkdom, maar ook veel verantwoorde-
lijkheid. Daarbij had hij niet alleen zijn afhankelijkheid 
van God, maar ook zijn naasten uit het oog verloren. 
Dat besef dringt tot hem door nu ook hij zijn eeuwige 
bestemming heeft bereikt. Dat is nu juist ook waar het 
Jezus om gaat, waar Hij ons van bewust wil maken. Van 
onze afhankelijkheid. Laat rijkdom ons nooit overmoe-
dig maken, want wij hebben het heft niet in eigen han-
den. Daar zet het lijden van Christus ons ook bij stil. 
Maar gelukkig heeft God het heft in handen genomen. 
Voor Hem zijn wij allemaal gelijk, rijk of arm, blank of 
zwart, we zijn zonder onderscheid allen afhankelijk van 
Zijn genade.

Lezen: Jakobus 1:22-27 Zingen: Psalm 39:8

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 10 april

maart

06.55
18.45
08.05
23.21



vrijdag  15 maart

Intellectueel

Paulus loopt door de onbekende stad Athene. Hij ont-
dekt groepjes pratende mannen. Hij vindt synagogen 
waar gelovigen samenkomen. Ook ontdekt hij een veel-
heid aan beelden voor allerlei goden.
Paulus’ boodschap wekt nieuwsgierigheid bij een aan-
tal filosofen. Sommigen vinden hem een praatjesmaker, 
en anderen vinden hem wel interessant.
En dan, op de Areopagus mag Paulus spreken. Hij 
gebruikt iets uit zijn ontdekkingstocht: de vrees voor de 
goden, je moet ze wel allemaal de eer geven die ze toe-
komen. Dat sloeg door tot de verering van de ‘Onbe-
kende god’. Die komt Paulus een gezicht geven, en hij 
spreekt over God als Schepper, als de God Die ons 
opzoekt, Die de wereld zal oordelen en Die Jezus liet 
opstaan uit de dood. Een uitermate intelligent opge-
bouwd verhaal, precies toegesneden op deze Grieken. 
Een boodschap die alleen maar na onderzoek gegeven 
kon worden. Bij sommigen slaat het aan, en die sluiten 
zich aan bij de bestaande gelovigen.
Ook voor ons geldt dat als wij met anderen over ons 
geloof in Jezus Christus spreken, het goed is om te 
weten wat er bij ze leeft. Want dan kun je net als Paulus 
beter aansluiten en zo ook beter overkomen.

Handelingen 17:16-34&



ZaterDag 

16
... zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot.
 Lukas 16:23

Rijk en arm worden na dit leven opnieuw met elkaar 
geconfronteerd, maar nu zijn de rollen omgekeerd. 
Lazarus wordt verzorgd, de rijke man lijdt pijn. En deze 
toestand blijkt definitief. De rijke vraagt of Lazarus water 
wil brengen, één druppel maar om zijn lijden te verzach-
ten. Het wordt hem geweigerd, niet alleen omdat de 
afstand tussen hen beiden definitief is, maar meer 
omdat de rijke zijn goed op aarde heeft doorgebracht. 
God had het deel van Lazarus weggelegd in de hemel. 
Dan blijkt dat de rijke man wel oog heeft voor zijn fami-
lie op aarde. Hij gunt hun dezelfde toekomst als Laza-
rus. Daarom vraagt hij of Lazarus zijn broers een extra 
boodschap mag brengen, zodat zij niet bij hem in de hel 
terechtkomen. Maar ook dat wordt geweigerd. Het 
Woord van God, zoals wij dat hebben, is afdoende. 
Daar moeten wij het op aarde mee doen. De Bijbel, het 
Woord van God, laat ons zien wat God van ons vraagt, 
wat Hij in Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Het 
getuigt van redding voor rijk en arm, door het lijden en 
sterven van Jezus Christus.

Lezen: Lukas 16:23-31 Zingen: Psalm 146:3

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 10 april

maart

06.52
18.47
08.36
--.--



zaterdag 16 maart

Aangenaam

We hebben deze week gezien dat er veel manieren zijn 
om met andere mensen te spreken over ons geloof in 
Jezus Christus. De ene manier is niet beter dan een 
andere. Wij zijn allemaal door God geschapen en heb-
ben van Hem gaven gekregen. Ook zijn wij als christe-
nen geroepen om te getuigen. Jezus heeft het als een 
opdracht meegegeven, met de belofte dat Hij altijd bij 
ons zal zijn (Mattheüs 28:19-20).
Als je in gesprek raakt met mensen die niet gelovig zijn, 
kan het zomaar gebeuren dat er iets ontstaat als een 
soort ‘welles-nietes’ of een ‘zie je nu wel’ stemming. 
Dat is helemaal niet prettig. Graag wil je iets positiefs 
van of over je geloof vertellen. En als een kat die in het 
nauw gedreven wordt, zo maken wij soms ook rare 
sprongen in een gesprek.
Probeer te beseffen dat wij voor God een aangename 
geur van Christus zijn onder gelovigen en ongelovigen. 
Wat een prachtig idee! Zoals een parfum een ruimte 
kan vullen, zo mogen wij ook weten dat wij zo’n geur 
zijn voor God. Niet omdat we zoiets verdienen, maar in 
Christus.
Je lijkt vast op een van de personen van afgelopen 
week, getuig op die manier, dan ben je niet krampach-
tig, maar een aangename geur van Christus.

2 Korinthe 2:14-17&



ZonDag 

17
Zesde lijdenszondag

Lazarus, onze vriend, slaapt. Johannes 11:11

Jezus Christus overwon de dood in een weg van lijden 
en sterven. Het is die overwinning die zichtbaar wordt 
in de opwekking van Lazarus. Lazarus: God helpt. Nu 
niet als een man in een gelijkenis, maar een man van 
vlees en bloed, een vriend van Jezus. Een zieke vriend. 
Zijn zussen hebben Jezus laten roepen. Maar Jezus 
wacht, het is Zijn tijd nog niet. Na twee dagen roept Hij 
Zijn discipelen en gaan ze op weg naar Lazarus. Hij 
slaapt, zegt Jezus. Ze ontmoeten een bedroefde fami-
lie. Lazarus is vier dagen geleden gestorven, ze zijn te 
laat. Jezus vraagt naar het graf, naar de plaats, de grot 
waar ze Lazarus neergelegd hebben. Men wijst Hem de 
weg en de plaats, om ook Hem de gelegenheid te geven 
om te rouwen. Want de dood maakt een definitieve 
scheiding tussen mensen op aarde. Bepaalt ons bij 
onze eigen dood, ontneemt ons vaak de moed. Maar 
Jezus geeft ons hier bij dit graf moed. Want ook de 
dood is onderworpen aan de macht van Jezus. Zo lang 
Hij leeft, zal de dood het laatste woord niet hebben.

Lezen: Johannes 11:1-16 Zingen: Psalm 39:2,3

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 10 april

maart

06.50
18.49
09.11
00.23



zondag  17 maart

Ik zie God in … 
een sneeuwvlokje

De komende week willen wij nadenken vanuit het thema 
‘Ik zie God in …’
Vandaag in een sneeuwvlokje. Ieder jaar als de eerste 
sneeuw weer valt, zie je die schone, witte deken over 
het landschap. Het is alsof zich een wonder voltrekt in 
de natuur. Iets wat wij niet begrijpen kunnen, die akelige 
regen komt nu in de vorm van dons op ons af.
Als je een sneeuwvlokje onder de microscoop legt 
wordt het wonder nog veel groter. Een prachtig patroon 
laat zich dan zien, een kunstwerk.
David zingt in deze psalm over sneeuw. Hij laat heel de 
schepping God de eer bewijzen die Hij toekomt. Alle 
registers trekt David open. God is namelijk groter dan 
alles wat bestaat. Daarom alleen al komt Hij de lof en de 
eer toe van de engelen, zon en maan, vuur en hagel, 
sneeuw en rook. Als je de psalm helemaal leest, zie je 
dat het eerste gedeelte de hemelbewoners God de lof 
toe brengen, en vanaf vers 7 is er een soort knip, daarna 
loven de aardebewoners God. Wij dus.
Zing de volgende keer als er weer zo’n prachtige witte 
deken ligt maar uit deze psalm en geef God zo de eer 
die Hem toekomt.

Psalm 148:7-10&



MaanDag 

18
Ik ben de Opstanding en het Leven. Johannes 11:25

Zo lang Jezus leeft, zal de dood het laatste woord niet 
hebben. Dat onderstreepte Jezus in het gesprek met 
Martha. Ik ben de Opstanding en het Leven. Er klinkt 
geen twijfel in Zijn woorden, het is eerder een constate-
ring. Hij is de Opstanding, Hij zal de dood overwinnen. 
Wij weten dat Hij het ook waar heeft gemaakt. Hij heeft 
de dood overwonnen! Daarom zullen mensen opstaan 
uit de dood en leven! Zo maakt de Heere Jezus Zich 
aan ons bekend als de opstanding en het Leven, als 
Degene Die macht heeft over leven en dood. Martha 
gelooft de Heere Jezus op Zijn woord, maar denkt daar-
bij aan het eeuwige leven. Aan het moment dat ziel en 
lichaam weer samengebracht worden om met God te 
leven. Maar tot die tijd zal ook het lichaam van Lazarus 
in de aarde rusten. Dat is de verwachting van Martha! 
Maar Jezus bedoelt dat Hij voor Lazarus de Opstanding 
is! Hij zal Zijn vriend tot leven roepen en zo laten zien 
dat Zijn woorden niet leeg zijn, maar vol van Zijn mach-
tige kracht. Zelfs de dood is Hem gehoorzaam! Hij roept 
doden tot leven! Hij wil ook u, net als Lazarus, tot leven 
roepen!

Lezen: Johannes 11:17-30 Zingen: Psalm 103:2

Zon op e.k. 19 mrt.
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 10 april

maart

06.48
18.50
09.53
01.20



maandag  18 maart

Ik zie God in … jou

Een edelsmid gebruikt graag een parel om te verwerken 
in een sieraad. Zo’n prachtig mooi rond glimmend 
stukje natuur. Waarschijnlijk weet je dat een parel groeit 
in een oester, een schelpdier dat er vaak eerder uitziet 
als een ruw stuk steen dan als een parel-fabriekje. Je 
moet er als het ware doorheen, door de schelp, om bij 
de parel te komen. Maar dan heb je ook iets. Dat wist 
de koopman ook in deze gelijkenis van Jezus. Hij ver-
koopt alles wat hij heeft voor die ene parel. Het gaat om 
de waarde van de parel. Het geloof in Christus is ook 
van onschatbare waarde, als een parel waar je alles wel 
voor wilt verkopen. Ook het geloof is iets waar je moeite 
voor moet doen om de diepste waarde te ontdekken, je 
kunt niet aan de buitenkant blijven, dan blijft het als bij 
de oester: net een steen.
Er is ook een liedje ‘Een parel in Gods hand’. Dat gaat 
over ons. God ziet iets van Zijn schepping in ons terug. 
Wij mogen als een parel glinsteren. Dat kan niet als je in 
de oester blijft. Dan ziet niemand je glinsteren en blijft je 
glans beperkt tot in de oester.
Ons geloof in Jezus Christus is als een parel van 
onschatbare waarde en maakt ons tot een parel. Wat 
een prachtig beeld!

Mattheüs 13:45-46&



DinsDag 

19
Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven.
 Johannes 11:25

Jezus wil doden tot leven roepen. Dat doet Hij ook van-
daag de dag nog! Iedere keer weer gaat Zijn Woord uit, 
wordt het Evangelie verkondigd. Ontwaak u die slaapt 
en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Al 
zijn wij dood, al zijn we doof voor Zijn Woord, toch roept 
Hij ons steeds weer tot het geloof in Zijn Naam! Want 
het is dat geloof dat ons redt, dat ons deel geeft aan het 
leven van Christus! Jezus wordt niet gehinderd door 
onze doofheid, door ons ongeloof. Zijn macht is groter 
dan ons gebrek. Dat laat Hij hier bij het graf van Lazarus 
zien. Het is in onze ogen onmogelijk dat een dode nog 
iets zou horen. Vandaar ook het verzet wanneer Jezus 
vraagt het graf van Lazarus te openen. Dat heeft toch 
geen zin meer, Lazarus is al vier dagen dood! Het is 
onmogelijk dat hij nog tot leven komt. Maar Jezus roept 
die dode Lazarus. Zijn stem is zo vol kracht, dat zelfs 
een dode Lazarus er gehoor aan moet geven. Hij kan 
niet anders dan, in gehoorzaamheid aan dit bevel, tot 
Jezus komen. Hebt u al gehoor gegeven aan Zijn roep?

Lezen: Johannes 5:24-32 Zingen: Psalm 73:13

Zon op Eerste kwartier
Zon onder
Maan op
Maan onder

maart

06.45
18.52
10.41
02.11



dinsdag  19 maart

Ik zie God in … Jezus

Vaak hoor je dat mensen die niet gelovig zijn het toch 
wel mooi vinden om de verhalen van Jezus te lezen of 
te horen. Tegen Jezus is niets in te brengen, hoor je 
soms. Jezus is voor hen Iemand Die nogal anders is 
dan de meeste andere mensen. Dat is nogal logisch 
want Jezus is dan wel mens geweest, maar Hij was 
tegelijk ook volop goddelijk. Hij is mens geworden en in 
het mens zijn herkennen wij veel van onszelf in Jezus. 
Denk maar aan het omgaan met andere mensen, met 
verdriet, met vreugde. Hij verbaast Zich soms en ook 
lezen we over een boze Jezus.
Toch was Jezus ook zo anders dan gewone mensen. 
Bijvoorbeeld in Zijn praten. Hoe vaak lees je niet in de 
Bijbel dat Jezus helemaal niet de vraag beantwoordt 
die Hem wordt gesteld. Hij laat zien hoe wijs Hij is. Die 
wijsheid horen we ook terug in al die lessen uit de Berg-
rede.
Ook laat Jezus zien hoe God de wereld wil: een wereld 
waarin we God liefhebben en gehoorzamen, een wereld 
waar het goed is, waar liefde en gezondheid is. Ook een 
wereld waar niet ik, maar de ander centraal staat.
Kortom, in Jezus zien we God. Er zijn natuurlijk nog veel 
meer voorbeelden te geven, zo groot en heerlijk is Hij.

Johannes 1:18&



WoensDag 
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En ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in 
eeuwigheid. Johannes 11:26

Dit wonder van genade is niet alleen beschikbaar voor 
doden! Ook de levenden zullen die stem horen. Ook 
voor de levenden geldt, dat alleen het geloof in Jezus 
hun veiligheid biedt voor de eeuwigheid. Jezus alleen is 
de Opstanding en het Leven! Zo kan Hij Redder, Zalig-
maker zijn van hen die gestorven zijn, maar ook van 
degenen die leven. Iedereen die in Zijn Naam gelooft, 
wordt voor de eeuwigheid onsterfelijk. Dan wordt de 
dood werkelijk een moment van rust en wacht hun het 
eeuwige leven met God. En dan gaat het niet om bij-
zondere mensen, daar hoef je niet iets speciaals voor te 
zijn. Nee, een iegelijk, daarmee bedoelt de Heere ieder-
een, iedereen die gelooft in Zijn Naam, zal niet sterven 
in der eeuwigheid! Wij delen niet in dat leven vanwege 
een bijzonder ervaring, maar door het geloof in Jezus 
Christus. Daar draait het dus om in ons leven om het 
geloof! Door het geloof in Jezus mogen we delen in Zijn 
overwinning over de dood, zullen we in de eeuwigheid 
niet sterven, maar leven! Leven met Hem, Die dood 
geweest is en leeft!

Lezen: Psalm 118:14-29 Zingen: Psalm 105:24

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 10 april

maart

06.43
18.54
11.35
02.54



woensdag  20 maart

Ik zie God in … 
de liefde tussen mensen

Is het je wel eens opgevallen dat er in de Bijbel zo vaak 
positief over mensen wordt gesproken? David is een 
mooie jongen, Hooglied staat vol over de liefde tussen 
mensen. Ook staat de Bijbel vol over vriendschappen, 
mensen die om elkaar geven. Denk maar eens aan 
David in zijn relatie met Jonathan. Ze geven sommige 
dingen op vanwege hun relatie.
Liefde is iets wat we van God hebben gekregen. Hij 
houdt in de eerste plaats van ons. Dat laat Hij in de Bij-
bel overduidelijk zien, kijk maar hoe vaak Israël een her-
kansing krijgt, hoe profeten worden gebruikt om Israël 
weer dichter bij Hem te krijgen. Deze liefde vindt een 
climax bij Jezus’ opofferende komst op aarde, tot door 
de dood heen. Liefde wijst daarmee altijd naar God. 
Zien we dat mensen elkaar liefhebben, dan zien we iets 
van God.
Liefde is namelijk iets buitengewoon moois. Het heeft 
te maken met passie en ook met opoffering. Je zet de 
ander voorop als je van hem of haar houdt.
Heel bijzonder is het dat de Heilige Geest ons die liefde 
wil leren. God zorgt dus Zelf voor onze onderlinge liefde 
en de liefde tot Hem.

Efeze 5:1-2&



DonDerDag 
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Gelooft u dat? Johannes 11:26

Nu komt het wel heel dichtbij en wordt de Heere Jezus 
persoonlijk. Het gaat om Martha’s eigen geloof. De 
Heere maakt haar bewust van het belang daarvan. Zij 
zal bij zichzelf te rade moeten gaan om antwoord te 
geven op deze vraag van Jezus. En zo is het ook voor 
ons. Wij zullen bij onszelf te rade moeten gaan om de 
Heere antwoord te geven op Zijn vraag: Gelooft u dat 
Ik, Jezus, de Opstanding en het Leven ben? Gelooft u 
dat u door het geloof in Mij, eeuwig zult leven? Vaak 
vinden we het een lastige vraag. Want geloof hangt bij 
ons zo nauw samen met ons gevoel. Ons gevoel dat zo 
wisselend is. Martha moet een antwoord geven op deze 
vraag, terwijl haar broer, die toch in Jezus geloofde, net 
gestorven is. Dan blijft er niets anders over dan het 
geloof. Dan haar vertrouwen volledig op de Heere Jezus 
te zetten. Op Hem Die gekomen is om verzoening te 
doen over de zonden. Over de zonden van Martha, van 
Lazarus, ja, van iedereen die gelooft. In dat geloof kan 
Martha, en kunnen wij, een antwoord geven op deze 
vraag: Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de 
Zoon van God, Die in de wereld komen zou.

Lezen: Psalm 27 Zingen: Psalm 27:7

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 10 april

maart

06.41
18.56
12.35
03.52



donderdag  21 maart

Ik zie God in … 
het wonder van een geboorte

Als je mensen vraagt wat de mooiste dag in hun leven 
was, dan hoor je heel vaak de trouwdag, als er nog 
geen kinderen zijn en de geboortedagen als er wel kin-
deren zijn. Een kind dat wordt geboren is iets enorm 
bijzonders, een wonder van God. Je maakt mee dat er 
iemand bij komt. Een persoon, genetisch afkomstig van 
pa en ma. Dus alle ingrediënten zijn bekend, zou je kun-
nen zeggen. Toch heb je nog geen idee wat voor karak-
ter hij/zij heeft, of hij/zij muzikaal is, of wat voor beroep 
hij/zij later krijgt.
Wat een prachtig idee dat we heel ons leven mee mogen 
nemen: God kent ons al van voor de geboorte. David 
zingt het uit hoe God ons in het verborgene al heeft 
gemaakt, onze nieren vormde. Dus voordat een vader 
of moeder ontdekken hoe hun kind is, kent God het al.
Dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. Ooit zijn wij gebo-
ren, en ooit zijn we door God geweven in onze moe-
ders. Dat is niet iets engs omdat God dan alles weet. 
Het is juist een troost, dat God je altijd zal begrijpen. 
Zoals God oog had voor ons vormloze begin, zo heeft 
Hij ook oog voor onze topmomenten, onze gewone 
alledaagse zaken. Hij is er bij als wij even niet meer 
weten waar we het zoeken moeten.

Psalm 139:13-17&



VrijDag 

22
Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid 
van God zult zien? Johannes 11:40

Martha’s belijdenis ging echt over de kern. Ja, Heere, ik 
geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God. Maar 
als Jezus vraagt om de steen van het graf te halen, laat 
ze zien dat ze Lazarus’ dood als een definitief einde van 
zijn aardse leven zag. En wie van ons zou het haar kwa-
lijk nemen. Toch klinken de woorden van de Heere 
Jezus als een terechtwijzing. Alsof Hij zeggen wil: Waar 
is nu je geloof? Je vertrouwen in wat Ik doe? Ongeloof 
verblindt je ogen, het staat je in de weg. Als je gelooft, 
zul je de heerlijkheid van God zien, zul je zien dat Ik 
werkelijk de Zoon van God ben. Zul je getuige zijn van 
Mijn macht. Misschien herkent u de twijfel van Martha 
wel. Druist de weg die de Heere met u gaat soms zo 
tegen uw gevoel in, dat u zich afvraagt of het Zijn weg 
wel is? Is dat niet wat we ook bij de discipelen zien 
wanneer Jezus Zijn lijdensweg gaat? Ze begrijpen er 
niets van, maar wanneer ze later terugkijken, zien ze dat 
het deze weg is die hun de heerlijkheid van de Heere 
openbaarde. Volhard daarom in de weg waarop de 
Heere u leidt, dan zult u Zijn heerlijkheid zien.

Lezen: Johannes 11:31-40 Zingen: Psalm 17:3

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 10 april

maart

06.38
18.57
13.39
04.04



vrijdag  22 maart

Ik zie God in … de orde

Hoe is het mogelijk om God in de orde te herkennen, 
vraag jij je wellicht af. In de natuur vind je bijvoorbeeld 
een regelmaat terug die zo exact is, zo precies, daar zit 
orde achter. Als de aarde iets sneller of iets langzamer 
zou draaien (alleen dat al), zou er geen leven op aarde 
mogelijk zijn omdat het of te koud of te heet zou wor-
den.
Ook bij mensen zie je dat. Iemand die volledig in de ban 
is van occultisme of een verslaving, heeft bijna altijd 
een chaotisch leven. Daar is geen plek voor God, geen 
plek voor zelfontplooiing of omgang met anderen. Er is 
een afhankelijkheidsrelatie die je klem houdt. Zo is ons 
leven niet bedoeld. Leef je zoals God het in de Bijbel 
heeft laten opschrijven, dan is er ruimte voor zelfont-
plooiing en ook voor een relatie met God en met ande-
ren. Dat komt in alle aspecten terug, van het eten dat je 
eet, de manier waarop je met anderen om gaat, tot de 
vraag of je het uitgeven van geld op orde hebt.
Het stukje uit de Bijbel dat zo gelezen wordt gaat ook 
over (wan)orde. Ook wordt de wijsheid die we van God 
krijgen er aan gekoppeld. De ordelijke levensstijl is van 
God gegeven en brengt ons in staat om te leven zoals 
Hij het wil.

Jakobus 3:3-18&



ZaterDag 
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Lazarus, kom naar buiten! En de gestorvene kwam naar 
buiten. Johannes 11:43b-44a

Gods heerlijkheid wordt zichtbaar in het opstaan van 
Lazarus. ‘God helpt’, betekende zijn Naam. Die hulp 
wordt hier zichtbaar in het bevel dat de Heere hem 
geeft. ‘Lazarus, kom naar buiten! Word wakker, sta op 
uit je doodslaap en kom uit je graf.’ Woorden met 
macht, woorden met levenwekkende kracht. Ook de 
dode en dus dove Lazarus kan deze woorden niet 
negeren. Ze dringen tot hem door en brengen hem in 
beweging. Gebonden aan handen en voeten begeeft hij 
zich naar de ingang van het graf. Wordt hij zichtbaar 
voor iedereen. Dan zien wij, samen met allen die rond 
het graf van Lazarus staan, dat de macht van God het 
leven geeft. Dat in de opstandingskracht die de woor-
den van Jezus teweegbrengen, Gods heerlijkheid zicht-
baar wordt. En ook wij zijn getuige, getuige van het 
werk van Christus, van de macht van God. Buigt u zich 
dan met mij voor deze Jezus neer, in aanbidding. In het 
geloof dat deze Jezus de Zoon van God is. Dat Hij ook 
uw Zaligmaker is. Zegt u het met Martha: ‘Ja, Heere, ik 
geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God.’

Lezen: Johannes 11:41-46 Zingen: Psalm 85:3,4

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 10 april

maart

06.36
18.59
14.47
04.32



zaterdag 23 maart

Ik zie God … helemaal niet

Hoe graag zouden we God gewoon een keer echt wil-
len zien. In de plaats waar we wonen, of al was het maar 
op TV. Een keer met God praten of Hem horen praten. 
Sommige mensen gebruiken dit om aan te geven 
waarom ze niet geloven: God is toch niet te zien. Ner-
gens. En dat klopt, of je gelooft of niet, God zien we 
helemaal niet in onze wereld.
We lezen een stukje over Mozes. Nog maar net is het 
gouden kalf afgebroken. Met het volk Israël heeft Mozes 
de misstap beleden en om vergeving gevraagd. Hoofd-
stuk 33 van Exodus is prachtig om helemaal te lezen. Er 
vindt een gesprek plaats tussen God en Mozes. God 
geeft aan dat Hij opnieuw met Israël mee zal gaan. 
Tegelijk komt het goddelijke van God ook naar voren. 
God is niet zomaar onderdeel van ons leven dat op 
allerlei manieren zelf ingekleurd kan worden. Nee, God 
is God. Zo groot en zo heerlijk dat geen mens Hem in 
de ogen kan kijken. Zelfs niet op een afstand of als we 
ons zouden omdraaien. Het is goed om te beseffen dat 
God is Wie Hij is, in ons gebed, in ons praten over Hem.
Eigenlijk is het dus heel fijn dat we God helemaal niet 
zien!

Exodus 33:18-23&



ZonDag 

24
Zevende lijdenszondag

… met zuivere, kostbare narduszalf… Markus 14:3

Wat is een mens waard? Een onmogelijke vraag. Er 
hangt immers geen prijskaartje aan een mens. Gelukkig 
niet. Toch komt het wel voor dat er aan mensen een 
bepaald bedrag wordt gehangen. Bijvoorbeeld bij voet-
ballers. Sinds het voetbal een professionele sport is 
geworden, waarin grote bedragen omgaan, is het zaak 
om de beste spelers te krijgen. Die waarde bouwen ze 
op door hun prestaties in het verleden. Tegen het einde 
van het evangelie van Markus horen wij over verschil-
lende mensen die nu aan Jezus hun prijskaartje han-
gen: Wat is Jezus hun waard geworden door Zijn 
optreden? Dan zijn er enorme verschillen. In vers 1 lees 
je de eindconclusie van de leiders: Jezus moet dood, 
Hij is hun niets waard ... In vers 4 lees je dat de omstan-
ders Jezus niet de driehonderd penningen waard vin-
den die de zalf kostte. Maar er is die éne vrouw die zelfs 
dat een schijntje vindt. Hoe kan dat? Wat bezielt die 
vrouw? Ik denk dat je moet zeggen: ze wordt bezield 
door liefde voor Jezus. Ze ziet en erkent Hem als haar 
Messias, haar Redder. En wat mag Jezus u kosten?

Lezen: Markus 14:1-11 Zingen: Psalm 41:1,3

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 10 april

maart

06.34
19.01
15.57
04.57



zondag  24 maart

Wel de kleren …

Vandaag lezen we een bekend gedeelte: de intocht in 
Jeruzalem. Deze laatste lijdenszondag  noemen we de 
Palmzondag , en dan denken we aan deze geschiede-
nis. De Heere Jezus komt op een veulen Jeruzalem bin-
nen, en veel mensen spreiden hun klederen uit op de 
weg, en zingen voor Hem. ‘Gezegend is de Koning, Die 
daar komt in de Naam van de Heere. Vrede in de hemel 
en heerlijkheid in de hoogste hemelen.’ Die laatste 
woorden lijken wel een beetje op de engelenzang bij 
Kerst. Prachtig! Maar, we weten ook dat nog maar een 
paar agen later alles anders zal zijn: ‘Kruis Hem, Kruis 
Hem!’ De overgang van ‘Hallelujah’ naar ‘Kruis Hem’ is 
blijkbaar snel gemaakt. Hoe dat komt? Omdat de men-
sen wel hun klederen voor Jezus neerleggen, maar niet 
hun hart. Ze geloven niet echt in Hem, ze bekeren zich 
niet echt tot Hem. Het zit aan de buitenkant, maar niet 
van binnen.
Hoe is dat bij jou? Is jouw leven echt voor Jezus Chris-
tus? Is jouw godsdienst alleen iets voor de buitenkant, 
of heb je echt heel je hart voor de Heere Jezus neerge-
legd? De Koning op het veulentje vraagt vandaag vol 
liefde naar héél je leven …

Lukas 19:28-38&



MaanDag 

25
… wanneer ze het Pascha slachtten ... Markus 14:12

Pijn. We weten allemaal wat dat is. Van het vallen van je 
fiets tot gekwetst worden door mensen om je heen. De 
ergste pijn is gekwetste liefde. Als er iémand die pijn 
gevoeld heeft, is het Jezus geweest. Terwijl Jezus de 
discipelen met goddelijke liefde omringde, trappen zij 
Hem op het hart door hun hoogmoed, hun betweterig-
heid, hun onderlinge ruzies.
Niet echt een stemming om feest te gaan vieren. Maar, 
zoals Markus zegt, het is de eerste dag van het Pascha, 
waarop het paaslam geslacht moet worden. En dan 
blijkt dat Jezus al van alles heeft voorbereid. Terwijl de 
discipelen denken Jezus eraan te moeten herinneren 
dat het langzamerhand toch tijd wordt om iets te onder-
nemen, heeft Jezus al een zaal besproken, die klaar 
laten maken en een geheim teken afgesproken, zodat 
de discipelen de zaal zullen vinden. Hij is hen voor.
Dat maakt ons wel beschaamd. Want wat doen wij als 
iemand ons kwetst, ons pijn doet? Jezus viert dan 
Pascha: het feest van de bevrijding, dat vanaf nu ook 
het feest van de verzoening zal zijn.

Lezen: Markus 14:12-26 Zingen: Psalm 114:1,4

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 10 april

maart

06.31
19.03
17.10
05.20



maandag  25 maart

Verdrukking

De Heere Jezus Christus weet dat Zijn lijden zal komen. 
Nog maar een paar dagen, dan zal Hij gekruisigd wor-
den. Die laatste dagen gebruikt de Heere om nog een 
paar keer heel belangrijke dingen te vertellen. Hij weet 
dat Zijn lijden komt, maar Hij weet ook dat later het lij-
den zal komen voor de stad Jeruzalem: een groot leger 
zal de stad omsingelen en daarna zal alles vernietigd 
worden. Wat vreselijk! Toch eindigt de Heere Jezus met 
woorden van hoop en van verwachting: ‘Dan zullen zij 
de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote 
kracht en heerlijkheid.’ Hij wil uitzicht geven, zelfs in de 
donkerste tijden. Misschien voel jij je ook weleens 
omsingeld met zorgen, met strijd, met verdriet, met 
zonden. Alsof een ‘leger van de duisternis’ je stuk wil 
maken. Ben je ook weleens ‘radeloos’, zie je het ook 
weleens niet meer zitten? Zul je dan nooit vergeten dat 
zelfs in de moeilijkste tijden de Heere woorden blijft 
spreken van hoop en verwachting? Je verlossing is 
nabij. Wie gelooft in Hem en Zijn Woord mag weten, dat 
er altijd een venster open staat, waardoor het licht 
stroomt. Er is altijd weer uitzicht, omdat Hij het gezegd 
heeft!

Lukas 21:20-28&



DinsDag 
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… en grepen Hem. Markus 14:46

Naar de dokter gaan is niet leuk, omdat het iets ontluis-
terends heeft. Heel zichtbaar wordt dat als je je van de 
dokter uit moet kleden voor onderzoek. Het is niet de 
bedoeling dat iedereen je zo maar kan zien, want naakt 
ben je op je allerkwetsbaarst.
Nu wij samen het lijdensevangelie van Jezus lezen en 
vandaag zijn aanbeland bij Jezus’ arrestatie, komen we 
ook op zo’n punt dat je je helemaal moet laten zien. We 
zien dat gebeuren bij al die mensen die hun rol spelen 
in dit verhaal. Judas bijvoorbeeld. Tot nu toe had hij 
naar buiten nog de schijn opgehouden een volgeling 
van Jezus te zijn. Hij had ook nog terug gekund, maar 
hij treedt op Jezus toe en verraadt Hem met een kus.
Ook de menigte laat zijn ware aard zien. Ze komen 
Jezus arresteren met zwaarden en stokken. Maar ook 
de andere discipelen moeten nu laten zien wat ze waard 
zijn. Ze vluchten. Zo zien we: nu het leven van Jezus 
uitloopt op Zijn lijden en sterven, komt het tot een cli-
max. Niemand blijft over.
Zo wordt de Herder geslagen, maar zo worden wij, ont-
luisterde en verstrooide schapen, gered.

Lezen: Markus 14:43-52 Zingen: Psalm 70:1,3

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 27 mrt.
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 10 april

maart

06.29
19.04
18.25
05.43



dinsdag  26 maart

Het wordt zomer …

In deze tijd van het jaar zien we de eerste tekenen van 
een nieuw seizoen. De winter gaat voorbij, en de lente 
komt. Dat zie je bijvoorbeeld aan de krokussen en de 
eerste knoppen in de struiken. Dat geeft een heerlijk 
gevoel. Soms ben je blij dat de koude winter voorbij 
gaat, en heb je echt zin in de warmte van de lente en de 
zomer. Fijn naar buiten, genieten van het mooie weer en 
de nieuwe natuur! Het geeft je een gevoel dat alles weer 
gaat leven. Je wordt er blij van …!
De Heere Jezus Christus wil dat voorbeeld gebruiken 
om ons iets te leren. Hij heeft moeilijke en aangrijpende 
dingen geleerd over de toekomst. Maar, Hij vertelt ons 
dat die moeilijke tijden in het leven niet het laatste zullen 
zijn. Soms beleef je ‘wintertijd’ in je persoonlijke leven. 
We weten ook dat er een ‘wintertijd’ zal komen over de 
hele wereld, vlak voor de wederkomst van Jezus Chris-
tus. Maar, kijk goed! De lente en de zomer komen er 
aan, van het heerlijke Koninkrijk van God, het Rijk van 
het Leven. Dat is voor iedereen die dwars door alles 
heen blijft geloven in Jezus Christus. Het wordt eeuwig 
zomer! Niet vergeten!

Lukas 21:29-33&



WoensDag 

27
Jezus zei: Ik ben het. Markus 14:62

Moet je je voorstellen: Al die mensen worden ’s nachts 
uit bed gebeld: Kom snel! We hebben Jezus te pakken! 
We gaan onmiddellijk beginnen met het proces! En daar 
komen die belangrijke, gewichtige mensen allemaal 
aan, met de slaap nog in de ogen. Overpriesters, oud-
sten en schriftgeleerden. Midden in de nacht. Dan heb 
je al zoiets: dit wordt een gebeuren dat het daglicht niet 
verdragen kan! Als je het hebt over ‘vooroordelen’, dan 
heb je hier een uitstekend voorbeeld. Het oordeel staat 
van te voren al vast. Jezus moet dood. Dat is het doel.
Nu komt de aap uit de mouw: de werkelijke aanklacht is 
niet die uitspraak over de tempel. Ook niet dat Jezus op 
de sabbat mensen genas. Zelfs niet dat Hij zo veel 
invloed kreeg onder het volk. Nee, het gaat om: ‘Bent U 
de Messias, de Zoon van God?’ Haarscherp voelt de 
hogepriester aan dat hier het beslissende punt ligt, dat 
wat de doorslag moet geven. En ook Jezus voelt het 
aan: Nu kan Ik niet meer zwijgen. Op deze vraag moet 
een antwoord komen. ‘Ik ben het.’ Meer hoeft niet 
gezegd te worden. Dat is de waarheid. Wat zegt u?

Lezen: Markus 14:53-65 Zingen: Psalm 75:2,4

Zon op Volle maan
Zon onder
Maan op
Maan onder

maart

06.27
19.06
19.42
06.06



woensdag  27 maart

Waakt!

Je kent dat wel: iemand vertelt je iets wat jij vooral moet 
doen! En soms zeg je dan wel eens kribbig terug: ‘Joh, 
doe het zelf!’ Vaak hoop je dan dat het gesprek voorbij 
is, dan ben je er zelf ook weer van af …
In ons bijbelgedeelte vertelt Jezus Christus ons ook – 
met klem! – om vooral te waken en te bidden. In alles 
van het leven moeten wij op onze hoede zijn en alert 
blijven om steeds te blijven praten met God. Ben je blij 
met deze woorden van de Heere? Laten we maar eerlijk 
zijn: wij vinden dat best moeilijk, om trouw en eerbiedig 
stille tijd te houden. Toch moeten we dat doen, volgens 
Jezus Christus…
Hijzelf geeft daarbij het goede voorbeeld. Vlak voor Zijn 
lijden en sterven zien we dat Hij ’s nachts de stad uit-
gaat en op de berg overnacht om te bidden. Hij waakt, 
en Hij praat met Zijn Vader. Hij doet Zelf wat Hij anderen 
opdraagt. Daarom mogen wij ons dat wel dubbel aan-
trekken, wat Hij ons leren wil. En daarom deze vraag, 
voor jou: lig jij ook weleens even wakker om te waken 
en om te bidden – om te praten met God? Volgens de 
Heere Jezus is dat heel belangrijk. En Hij deed het Zelf 
ook …!

Lukas 21:34-38&



DonDerDag 

28
Maar Hij antwoordde niets. Markus 15:3

Religieus fanatisme. Pilatus moet daar niets van heb-
ben. Uit andere geschriften uit die tijd weten we dat 
Pilatus het in Palestina helemaal niet naar zijn zin had. 
Hij vond de Joden maar een lastig volk. Nu staan ze 
daar oog in oog: Pontius Pilatus, gouverneur vanuit 
Rome, en Jezus van Nazareth, koning der Joden.
‘Bent U de koning der Joden?’, vraagt Pilatus Hem. Of, 
misschien met een andere klemtoon: ‘Bent U de koning 
der Joden?’ Een vraag waar verwondering en sarcasme 
in doorklinkt. Hij confronteert Jezus met de absurditeit 
van deze titel.
Is dat niet kenmerkend voor het geloof? Geloven is ach-
terhaald, horen we om ons heen. Gelovigen zijn allemaal 
een beetje ‘religieus fundamentalist’, want we geloven in 
iets wat we niet zien en niet kunnen bewijzen.
Het Evangelie voert geen bewijzen aan. Jezus ook niet. 
Maar stelt de vraag: Denkt u dat deze gebonden, gear-
resteerde en bespotte Jezus van Nazareth ‘Koning der 
Joden’ is? Geloof je dat dit de weg is die Hij ging voor 
ons, als Koning, om Zijn onderdanen te redden?

Lezen: Markus 15:1-5 Zingen: Psalm 2:1,3,4

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 25 april
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 10 april

maart

06.24
19.08
21.00
06.32



donderdag  28 maart

Verlangen naar het Avondmaal

Het is Witte donderdag, en op de avond van deze dag 
heeft de Heere Jezus het Heilig Avondmaal ingesteld. 
We weten dat de Heere met Zijn discipelen de paas-
maaltijd ging gebruiken, en dat Hij hen toen heeft 
geleerd hoe ze het Heilig Avondmaal mogen vieren – 
met de tekenen van brood en wijn. Heel aangrijpend: 
over een paar uur zal Jezus Christus gevangen worden 
genomen, en nog geen 24 uur later zal Hij al begraven 
zijn. Maar, nu zegt Hij: ‘Ik heb er vurig naar verlangd dit 
Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden.’
Heilig Avondmaal, waar denk jij dan aan? Misschien 
denk je dan aan lange kerkdiensten, waarin het lijkt dat 
er zo weinig gebeurt. Je hoort de dominee spreken: 
‘neemt, eet dat is Mijn lichaam – neemt, drinkt allen 
daaruit, dat is Mijn bloed’. Zeg, verlang jij wel eens naar 
het Avondmaal van de Heere Jezus? Je bent nu nog 
jong, en je zult nog wel geen belijdenis hebben gedaan, 
het staat misschien wel heel ver van je af. Maar denk je 
er ook wel eens over na, nu in je jonge leven, dat de 
Heere Jezus ook tegen jou zegt: Ik verlang er vurig naar 
om eens het Heilig Avondmaal ook met jou te vieren. 
Wat zeg je dan tegen de Heere ...?
Ps: Lees de meditatie voor morgen ’s ochtends!

Lukas 22:14-23&



VrijDag 

29
goede Vrijdag

Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen.
 Markus 15:31

Hoewel Jezus daar hangt aan het kruis, konden ze toch 
niet ontkennen dat Hij die dingen gedaan had. Anderen 
had Hij wel verlost.
Maar Jezus is niet gekomen om alleen het onkruid weg 
te maaien, zodat de wereld er weer netjes uitziet. Zijn 
redding gaat veel dieper: ook de weerbarstige wortels 
van de zonde moeten eruit. Hier, aan het kruis, is Jezus 
daarmee bezig, met dat redden van anderen. De wor-
tels van de zonde komen bloot te liggen. Hier wordt 
zeer diep geploegd.
Jezus kón en wílde niet van het kruis afgaan, want dan 
zou Hij ons niet hebben kunnen redden. Hij moest de 
godverlatenheid en de dood helemaal ingaan, om juist 
het onkruid van de zonde en de dood met wortel en tak 
uit te kunnen roeien. Maar daarvoor moest Hijzelf ook al 
die gemeenheid ondergaan, en erin ondergaan ... Dat is 
het wonder van het kruis: Jezus wilde Zichzelf helemaal 
niet redden. Hij wilde u en jou, deze hele wereld redden! 
Maar ... dat kostte Hem Zichzelf.

Lezen: Markus 15:29-34 Zingen: Psalm 22:1,3,4

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 25 april
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 10 april

maart

06.22
10.10
22.18
07.01



vrijdag  29 maart

Goede vrijdag

Vandaag is het Goede vrijdag . Wij denken aan de krui-
siging van de Heere Jezus Christus. Sta daar eens bij 
stil: Gods eigen Zoon werd geslagen aan een kruis, om 
onze zonden te vergeven. Wat er gebeurd is, gaat onze 
bevatting ver te boven. Om negen uur ’s morgens werd 
Hij gekruisigd, om twaalf uur werd het drie uur lang 
helemaal duister, en om drie uur riep de Heere Jezus: 
‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten.’ 
Daarna is het licht geworden, en vlak daarna gaf de 
Heere de Geest. Het is goed om daar vandaag telkens 
aan te denken. Daarom moet je vanmorgen een briefje 
maken. Daar schrijf je op: 9 uur gekruisigd, 12 uur duis-
ternis, 3 uur licht, vlak daarna gaf Hij de Geest. Dat 
briefje neem je deze dag mee. En op die tijden (9, 12 en 
3 uur) probeer je een moment stil te staan. En dan denk 
je aan het lijden van Gods Zoon. Dan is het nodig dat 
je ootmoedig bent, want in Zijn lijden zien wij de ernst 
van onze zonden. Maar je mag ook vrijmoedig zijn, 
want in Zijn lijden zien we ook Zijn liefde voor zondaren. 
Dat mag vandaag onze extra aandacht echt wel heb-
ben. ‘O Liefde, Die om zondaars te bevrijden, zo zwaar 
wou lijden.’

Lukas 23:33-46&



ZaterDag 

30
stille Zaterdag

Werkelijk, deze Mens was Gods Zoon! Markus 15:39

Als Jezus gestorven is, daalt de stilte neer op de kruis-
heuvel. Het licht breekt weer door. De toorn van God is 
overgedreven. De zonde van de mens tot in de wortel 
blootgelegd én verzoend. En dan is het de centurio, de 
heiden, de meest onwaarschijnlijke, die de christelijke 
kernbelijdenis van zijn lippen hoort komen, onweerstaan-
baar gewerkt door de Heilige Geest: Werkelijk, deze 
Mens was Gods Zoon! En er zijn nog meer ooggetuigen. 
Simon van Cyrene is erbij geweest, de vader van Alexan-
der en Rufus. Waarschijnlijk bekende personen in de 
christelijke gemeente van Jeruzalem. Maar daar zijn ook 
nog Maria Magdalena, en Maria de moeder van Jakobus 
de kleine en Joses, en Salome én veel andere vrouwen.
Onder aan het kruis staat al de kern van een nieuwe 
gemeente. Het begin van de christelijke kerk. Daar staan 
werkelijk geredde mensen. Daarvoor, voor hén heeft 
Jezus het gedaan. Zij mogen als ooggetuigen de wereld 
in, verlost van het onkruid in hun ziel.
Laten we er stil van zijn vandaag, en verwachtend uitzien 
naar de paasmorgen.

Lezen: Markus 15:37-41 Zingen: Psalm 138:4

Zon op                                     
Zon onder 
Maan op 
Maan onder 

maart

06.20
19.11
23.33
07.36



zaterdag 30 maart

Stille zaterdag

Op Goede vrijdag middag, vlak voor het begin van de 
sabbat, is de Heere Jezus Christus begraven. Jozef van 
Arimathea, Nicodemus en nog een paar vrouwen, heb-
ben de begrafenis van de Heere verzorgd. Dan is de 
sabbat gekomen: ‘En op de sabbat rustten ze overeen-
komstig het gebod.’ Voor hen is dat wel te begrijpen: ze 
willen zich houden aan Gods geboden, en natuurlijk 
zullen ze erg vermoeid zijn van alle gebeurtenissen. 
Maar, denk hier eens over na: als je gaat rusten, wil je 
graag weer nieuwe kracht krijgen voor andere dingen. 
Na het rusten gaat het leven weer verder. Maar voor die 
mensen was hun rusten hopeloos: waar zouden ze 
straks voor doorleven, nu de Heere gestorven is?
Misschien herken je het. Soms lijkt alles hopeloos, uit-
zichtloos – waar zou ik nog voor doorleven? Dan ben je 
moe van allerlei ervaringen, en je vraagt je af of het ooit 
nog goed komt. Dan zeggen mensen wel eens: Als je zo 
moe bent, slaap er nog maar een nachtje over, dan ziet 
alles er anders uit. Soms kan je daar boos om worden. 
Maar, op weg naar Pasen is dat letterlijk zo. Straks ziet 
alles er echt anders uit!

Lukas 23:50-56&



ZonDag 

31
eerste Paasdag

... specerijen gekocht ... Markus 16:1

Ik heb wel eens gehad dat ik een weg over wilde steken 
en iemand mij op het laatste moment aan mijn jas trok. 
Anders was ik zo onder een auto gekomen. Daar schrik 
je vreselijk van. Dat beschrijft Markus met Pasen over 
de vrouwen die naar het graf gaan.
Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus, en 
Salome hebben op de zaterdagavond, na afloop van de 
sabbat, nog snel in de winkel aromatische balsem 
gekocht. Want ze willen vroeg naar het graf om Jezus’ 
lichaam de laatste eer te bewijzen.
Wij hebben het altijd over het paasféést. Het féést van 
Pasen. Maar in de Bijbel is het helemaal niet zo’n feest. 
Integendeel, het is een ongelofelijke schrik voor de oog-
getuigen van dat hele gebeuren. Als een donderslag bij 
heldere hemel worden al hun plannen in één keer door-
kruist.
Wij moeten niet doen alsof de opstanding van Jezus 
een normaal feit is. Iets van elke dag. O ja, Pasen, toen 
stond Jezus op uit de dood. Alsof dat het allervanzelf-
sprekendste van de wereld is ...

Lezen: Markus 16:1-8 Zingen: Psalm 33:4,5

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 25 april
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 10 april

maart

07.17
20.13
--.--

09.20



zondag  31 maart

Eerste Paasdag

Pasen, de Heere is waarlijk opgestaan! De dood is over-
wonnen, het graf is machteloos – Jezus leeft! Het is de 
mooiste boodschap ooit voor de mens: Hij leeft, en wie 
in Hem gelooft zal leven! Maar, hoe begint Pasen bij de 
mensen in de Bijbel? Als je alles leest dan verbaas je je 
er over: je komt eigenlijk alleen maar bange, bezorgde, 
verwarde, huilende en ongelovige mensen tegen! Maar 
dwars tegen al dat negatieve van mensen en hun 
gevoelens in, gaat de boodschap van Pasen verder. Ja, 
de opgestane Heere komt zulke mensen tegemoet, en 
Hij openbaart Zichzelf juist bij hen!
Zo is het nog. In de praktijk van ons leven kunnen we 
heel veel meemaken. Jongeren en ouderen weten wat 
het is om bang, bezorgd, verward, huilerig en ongelovig 
te zijn. Maar vandaag komt de opgestane Levensvorst 
Jezus Christus ons tegemoet! Juist omdat wij meestal 
niet leven uit de rijkdom van Pasen! Hij maakt ons 
opnieuw bekend dat Zijn opstanding de ultieme waar-
heid is. Hij komt vandaag naar je toe, en wil midden in 
de realiteit van jouw leven staan: met alle ups en downs 
van dien. Daar – midden in jouw leven – wil Hij de 
Levensvorst zijn. Geloof je dat …?

Lukas 24:1-12&
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MaanDag 

1
tweede Paasdag

… toen de zon opging. Markus 16:2

De vrouwen komen bij het graf als de zon opgaat. Dat 
staat er overigens ook niet voor niets. Is u dat opgeval-
len? De arrestatie in Gethsemané, het verhoor voor het 
Sanhedrin, de drie uur duisternis op Golgotha. Het was 
allemaal zo donker geweest. Nu schrijft Markus heel 
fijntjes: zij kwamen bij het graf toen de zon opging. Dat 
is niet alleen feitelijk zo, dat gebeurt ook in het verhaal 
zelf. Het verhaal van het Evangelie gaat niet als een 
nachtkaars uit, maar er daagt een nieuwe morgen. De 
zon komt op in het leven van deze eerste getuigen van 
de opstanding van onze Heere Jezus Christus.
En het gebeurt ook vandaag nog. Het gebeurt ook in 
ons leven, wanneer we dit verhaal horen. Dat het Pasen 
is geworden in deze wereld. Dat Jezus opgewekt is uit 
de dood. Dat is iets waar je stil van wordt. Waarvan je 
gaat denken: Maar als dat nu eens waar is! Als dat nu 
eens echt waar is! Dan is de dood overwonnen. Dan is 
er hoop voor onze wereld. Dan breekt het Koninkrijk 
van God aan. Dan is er eeuwig leven!

Lezen: Maleachi 4:1-6 Zingen: Psalm 36:3

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 25 april
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 10 april

april

07.15
20.15
01.42
10.13



maandag  1 april

Steekwoord: graf

Om meer te begrijpen van Pasen willen we de komende 
week nadenken over een paar ’steekwoorden’ uit het 
paasevangelie. Vandaag is dat het woord ‘graf’.
 
We hoeven elkaar niet uit te leggen wat een graf is. Het 
woord alleen al roept iets op van weerstand en afstand. 
Voor veel mensen – misschien ook bij jou – roept het 
veel herinneringen op, als je bijvoorbeeld iemand van 
wie je zoveel houdt, hebt moeten begraven. Het woord 
graf is een soort samenvatting van alles wat te maken 
heeft met dood, rouw en verdriet. En laten we nooit ver-
geten: dat komt door onze zonde.
Maar, Pasen is begonnen in een graf. De Heere Jezus is 
vanuit het centrum van dood en rouw, verdriet en zonde 
opgestaan. Het graf is overwonnen, het graf zal nooit 
meer het laatste woord hebben. Denk daaraan, als je 
staat bij het graf van je geliefde, denk daaraan als je – 
denkbeeldig – staat bij je eigen graf. ‘Graf’ is het steek-
woord van vandaag. Inderdaad, een woord dat je 
steekt. Maar, wie gelooft in de Levensvorst Jezus Chris-
tus, die heeft het eeuwige leven!

Lukas 24:1-12&



DinsDag 

2
… zagen zij dat de steen weggerold was. Markus 16:4

Die vrouwen die ’s ochtends vroeg op weg gaan naar het 
graf van Jezus, zijn ook maar gewoon mensen. Zij gelo-
ven dat Jezus gewoon in Zijn graf zal liggen, op de plaats 
waar Hij Vrijdag is neergelegd. Geen haar op hun hoofd 
die eraan denkt dat het anders zal zijn. Sterker nog: 
onderweg hebben zij het over praktische vragen als: hoe 
krijgen we de steen van zijn plaats, die voor het graf is 
gerold? Want het is een grote, zware steen. Het zegt wel 
iets dat zij met dit soort vragen bezig zijn. Ze verwachten 
niet dat er iets zal gebeuren of al gebeurd is ...
Het is goed als wij de ontreddering beseffen die zo’n 
ervaring met zich meebrengt. Want dit is de basis van 
het paasverhaal. Geen van de evangelisten beschrijft 
de opstanding zélf. Hoe Jezus opstond uit de dood. 
Hoe Hij uit het graf naar buiten is gekomen. Dat is in 
nevelen gehuld. Dat weten wij niet. Dat blijft voor ons 
verborgen. Daar zijn geen mensen bij geweest.
Het enige wat die vrouwen tegenkomen, is een weg-
gerolde steen, een leeg graf, op een onbekende jonge-
man in witte kleding na. Dat is het paasmysterie.

Lezen: Mattheüs 28:1-6 Zingen: Psalm 40:5

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 25 april
Maan op l.k. 3 april
Maan onder n.m. 10 april

april

07.13
20.17
02.41
11.16



dinsdag  2 april

Steekwoord: zoeken

Bezoek je wel eens een begraafplaats? Misschien loop 
je ook wel eens over een ‘dodenakker’, en kijk je langs 
de graven, en lees je de namen op de stenen. Altijd een 
vreemd gevoel, als je zo wat rondslentert over de paden 
van een kerkhof. Mensen zeggen wel eens: je kunt een 
graf wel bezoeken, maar je vindt er niets. Dat is wel een 
beetje waar. De vrouwen in ons tekstgedeelte zochten 
ook op het kerkhof, bij het graf van Jezus Christus. 
Maar ook zij konden niets vinden.
Zoeken. We zoeken soms wat af. Ten diepste zoekt ieder 
mens naar leven en geluk. En mensen zoeken daarnaar 
op zoveel verschillende plaatsen. Trouwens, vandaar dat 
we ten diepste niets vinden op een kerkhof, want daar 
vinden we slechts dood en verdriet. Wat we zoeken is 
een gelukkig leven, wat niet eindig is. Dat vinden we 
alleen bij Jezus Christus. Want als we Hem zoeken, dan 
vinden we de steen die van het graf is afgewenteld. Hij 
leeft, Hij is opgestaan. En het wonder is dat wie in Hem 
gelooft, met Hem zal leven, eeuwig en gelukkig. Zoek je 
leven en geluk? Zoek het bij Jezus Christus, want wie bij 
Hem zoekt zal vinden …

Lukas 24:1-3&



WoensDag 

3
… zagen (...) een jongeman zitten. Markus 16:5

Wij kijken vol verwondering naar deze ongelooflijke 
paasochtend: dan is het maar gelukkig dat iemand ons 
uitlegt wat dat lege graf betekent. En dat is die jonge-
man bij het graf. Markus zegt het niet met zo veel woor-
den, maar het is toch wel duidelijk dat het hier om een 
engel gaat. Als God echt iets bijzonders doet, dan is er 
soms een aankondiging of toelichting nodig. In Markus 
is dit de enige engel die voorkomt, dus hier ligt het 
hoogtepunt van het Evangelie.
Als die engel gaat spreken, dan is dat openbaring: dan 
geeft God een kijkje achter de schermen. Dan spitsen 
wij onze oren. ‘U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekrui-
sigde.’ Ja, dat klopt. Die zoeken wij! Daar is geen mis-
verstand over. Aan het kruis gaat het over dezelfde als 
met Pasen. Het hele Evangelie door gaat het over Hem! 
Het is mooi dat hier Jezus ‘de Gekruisigde’ genoemd 
wordt. Want Pasen mag dan voor ons onbegrijpelijk 
zijn, het gaat nog steeds over Dezelfde. Die Persoon is 
voor ons herkenbaar als onze Redder en Zaligmaker. 
Naar Hem gaat onze liefde uit. Maar waar is Hij?

Lezen: 1 Korinthe 1:20-25 Zingen: Psalm 34:3,4

Zon op Laatste kwartier
Zon onder
Maan op
Maan onder

april

07.10
20.18
03.29
12.26



woensdag  3 april

Steekwoord: angst

Angst. Wat zijn er veel dingen waar een mens bang voor 
kan zijn. Ja, we hebben wel eens een grote mond, en 
doen ons vaak stoerder voor dan we zijn. Maar ten 
diepste zijn we vaak maar heel kleine, angstige men-
sen. Het leven is zo onzeker, er kan van alles gebeuren. 
En onder alles ligt vaak de angst voor de dood. Wie zou 
er niet bang voor zijn, als we eens gaan sterven God 
gaan ontmoeten, als zondaren in onszelf.
De vrouwen in ons tekstgedeelte zijn ook bang. Natuur-
lijk, er is al zo veel gebeurd! Maar, ze zijn nu zo bang dat 
ze letterlijk ineenkrimpen van angst. Wat is dat erg, als 
je bedenkt dat het Pasen is geworden. De Heere Jezus 
leeft, de dood jaagt geen angst meer aan. Wat zijn wij 
vaak ook bange, kleine mensjes, alsof er geen Evange-
lie van de opgestane Levensvorst zou zijn. Laten we de 
Heere vragen of Hij ons vol wil maken van Zijn kracht en 
moed, zodat we op elke angst in ons leven gelovig zul-
len antwoorden: ‘Hij leeft, en ik zal met Hem leven!’ 
Onze angsten hoeven het laatste niet te zijn, nu boven 
alles de werkelijkheid van Pasen uitstijgt. Gods ant-
woord op onze angsten is vrede, door de opstanding 
van Jezus Christus.

Lukas 24:1-5&



DonDerDag 

4
Hij is hier niet. Markus 16:6

Hij is opgewekt, zegt de engel. Een kort en krachtig 
woord. Daarmee kan niets anders bedoeld zijn dan dat 
Jezus uit de dood is opgewekt: wakker geworden uit de 
dood, zoals wij elke dag wakker worden uit onze slaap. 
Zijn lichaam dat dood was, is weer levend geworden. 
Niet alleen Zijn ziel leeft voort, maar Hijzelf met lichaam 
en al, na drie dagen in het graf te hebben gelegen.
‘Hij is hier niet, kijk maar waar Hij gelegen heeft’, zegt 
de engel. Nou, dat hadden de vrouwen ook al gezien. 
Daarmee vertelt hij niets nieuws. Het is een onomstote-
lijk feit, daar kunnen ze niet omheen. Daar kunnen ook 
wij niet omheen. Jezus’ lichaam was weg. Het graf was 
echt leeg. En het lichaam is ook nooit elders terugge-
vonden. De Farizeeën bedachten de verklaring dat 
Jezus’ discipelen het lijk wel gestolen zouden hebben. 
Er zijn nog steeds talloze mensen die het met hun eigen 
ogen gaan zien. Rond Pasen is het druk in Jeruzalem 
rond de Heilige Grafkerk en in de graftuin. Duizenden 
mensen werpen een blik naar binnen: nee, Hij is er echt 
niet.

Lezen: Johannes 20:3-7 Zingen: Psalm 66:1,2

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 25 april
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 april

april

07.08
20.20
04.09
13.40



donderdag  4 april

Steekwoord: herinner je!

Weet je nog hoe het met de mensen was toen de Heere 
Jezus is opgestaan? We hebben het eerste paasdag 
gehad over bange, bezorgde, verwarde, huilende en 
ongelovige mensen. Emoties kunnen soms heel hoog 
oplopen. Dat zul jij ook wel herkennen, dat je soms 
haast verdrinkt in allerlei gevoelens. Soms zeggen 
anderen dan wel eens tegen je: ‘Joh, doe even nuchter 
en denk eens goed na.’ Eigenlijk zeggen de engelen dat 
ook tegen de vrouwen: ‘Herinner u.’ Terwijl ze daar op 
de grond liggen van angst, moeten ze ineens rustig 
gaan nadenken, herinneren wat de Heere Jezus Chris-
tus gezegd heeft. Op die manier roepen die engelen al 
die overstromende emoties een halt toe.
Dat is een belangrijke les. Want wij worden soms door 
allerlei dingen van het leven overspoeld. Als een 
’tsunami’ golft de emotie over ons heen. Je kunt er 
geen kant mee op. Dan klinkt het advies: herinner je, 
denk eens even na en herinner je wat Jezus Christus 
heeft gezegd. Je emoties helpen je niet altijd verder, 
integendeel. Dan moeten we weer terugkeren naar alles 
wat de Heere gezegd heeft in Zijn Woord. Dan komt er 
ook weer rust …

Lukas 24:4-7&



VrijDag 

5
Zoals Hij u gezegd heeft. Markus 16:7

Gelukkig zegt die engel er ook bij waar Jezus wél is. 
‘Zeg tegen Zijn discipelen en Petrus dat Hij u voorgaat 
naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd 
heeft’! Kijk, dat is Pasen! Geen onomstotelijk feit, maar 
vertrouwen op dat bericht. ‘Hier is Hij niet, maar Hij is 
wel te vinden, Hij is niet met de noorderzon vertrokken.’ 
De vrouwen moeten de discipelen herinneren aan wat 
Jezus hun Zelf gezegd heeft. Ze moeten nu eindelijk 
eens leren te vertrouwen op Zijn woord. Ze waren ach-
ter Hem aan met lood in hun schoenen naar Jeruzalem 
getrokken. Ze voorvoelden al dat dat een noodlottige 
reis zou zijn. Nu moeten ze de omgekeerde weg gaan. 
Opnieuw achter Jezus aan, terug naar Galilea. Nu niet 
met lood in hun schoenen, maar met nieuwe hoop. Dat 
Jezus misschien toch Zijn belofte waar gaat maken, dat 
ze vissers van mensen worden.
Moet je horen: als je Jezus zoekt, de Gekruisigde, Die is 
hier niet, maar Hij is te vinden! Geloof Jezus nu maar op 
Zijn eigen woorden, die we lezen in de Bijbel. ‘Zoekt en 
u zult vinden.’

Lezen: Johannes 21:1-8 Zingen: Psalm 17:3,7

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 25 april
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 april

april

07.06
20.22
04.41
14.56



vrijdag  5 april

Steekwoord: je herinneren

De engelen hebben tegen de vrouwen gezegd dat ze 
zich de woorden van de Heere Jezus Christus moesten 
herinneren, zoals Hij die gesproken had in Galilea. Maar 
als je zo overspoeld wordt door emoties is het moeilijk 
om iets uit je geheugen te halen. Ze helpen de vrouwen 
een beetje, en vertellen wat die woorden waren: ‘De 
Zoon des mensen moet overgeleverd worden in han-
den van zondige mensen en gekruisigd worden en op 
de derde dag opstaan.’ En dan komt ineens die herin-
nering terug. Wat is dat een genadige zorg van de 
Heere, dat Hij door de engelen die woorden nog eens 
voorhoudt.
Dat is eigenlijk ook de bedoeling van de prediking die je 
elke zondag  mag horen. De Heere roept in alles van 
ons leven ons toe dat we Zijn woorden moeten herin-
neren. Maar soms blokkeert dat bij ons helemaal. Door 
allerlei omstandigheden en gevoelens komt het Woord 
van de Heere soms helemaal niet meer in je op, of naar 
je toe. Daarom mogen we naar de kerk gaan. Daar laat 
de Heere aan ons horen wát wij ons zouden moeten 
herinneren. Zijn evangeliewoord: Hij leeft!

Lukas 24:4-8&



ZaterDag 

6
… ontsteltenis had hen aangegrepen. Markus 16:8

Met bonzend hart horen de vrouwen die jongeman in 
het wit aan. Heel voorzichtig was hij nog begonnen met 
‘Weest niet ontdaan.’ Maar dat helpt niet zo veel. Ze 
vluchten weg, bij het graf vandaan. Dat heeft niet zo 
veel te maken met bangigheid. Als het stoere mannen 
waren geweest, was het precies zo gegaan. Nee, het is 
veel meer de enig passende reactie op Gods ingrijpen 
in deze wereld. Het bewustzijn: God is hier bezig. Ik sta 
hier met mijn voeten op heilige grond. Wee mij, ik verga.
Zo is het helemaal met Pasen en nog driedubbel keer 
zo erg. Dat drukt die reactie van de vrouwen uit. Dit is 
niet zomaar handelen van God. Dit is het allerbeslis-
sendste, allergrootste handelen van God. Hij heeft Zijn 
Zoon Jezus Christus opgewekt uit de dood.
Je zult daar zomaar tegenaan lopen in je leven: dat God 
aan het werk is. Kan dat nog? Ja, God ís aan het werk 
vandaag. Door die paasboodschap ook aan u en jou te 
vertellen, te openbaren. Ook wij bevinden ons daarom 
vandaag nog op heilige grond. Daar raak je onderste-
boven van!

Lezen: Exodus 3:1-6 Zingen: Psalm 111:2,6

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 25 april
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 april

april

07.03
20.23
05.08
16.11



zaterdag 6 april

Steekwoord: bericht geven

Soms is de beste manier om jezelf ergens van te over-
tuigen: een ander overtuigen. De vrouwen bij het graf 
van de Heere Jezus zullen helemaal heen en weer 
geschud zijn. Het ene moment intens verdriet, dan grote 
angst, dan stille herinnering. En in dat alles staat één 
boodschap vast, als een paal boven water: Hij leeft! 
Zouden ze het echt helemaal begrepen hebben hoe 
heerlijk dat is, zouden ze echt beseft hebben hoe groot 
dat is? Hoe dan ook, ze gaan gauw terug naar de disci-
pelen, en ze proberen hen te overtuigen van het grote 
nieuws. Ongetwijfeld zal, juist toen ze bezig waren om 
anderen te overtuigen, bij henzelf ook het besef zijn 
gekomen hoe heerlijk de boodschap van Pasen is …
De Heere roept ook ons op om in deze wereld getuigen 
te zijn van Hem. Hij leeft, en wij mogen dat berichten 
aan de mensen om ons heen. Vaak is – zoals we dat wel 
noemen – de eerste zegen voor jezelf. Meestal is het zo 
dat het bericht wat je een ander geeft, ook weer een 
bericht is voor jezelf. Vertel er maar veel van, dan hoor 
je er zelf ook weer van op! ‘Ja, het is waar: Hij leeft, en 
ik mag met Hem leven.’

Lukas 24:8-9&



ZonDag 

7
... opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop.
 1 Petrus 1:3

Vandaag is het de eerste dag van de week. Voor ons de 
rustdag, omdat Jezus op deze dag is opgestaan. Elke 
Zondag denken we (ook) aan Jezus’ opstanding: Hij is 
de levende Heere!
De komende weken gaat het over de christelijke hoop. 
Dat is de hoop waarmee we mogen leven als we Jezus 
Christus kennen. Hij is de levende Heere en daarom is 
onze hoop een levende hoop. Anders gezegd: God 
deed ons opnieuw geboren worden tot een leven van 
hoop.
Leven zonder Christus is leven zonder hoop, zegt Pau-
lus in Efeze 2:12. ‘U had geen hoop en was zonder God 
in de wereld.’
Hoe komen we aan die hoop? ‘Gekregen, van God,’ 
schrijft Petrus, ‘overeenkomstig Zijn grote barmhartig-
heid.’ Meegekregen met de wedergeboorte. ‘Wederge-
boren tot een levende hoop.’ Dat is de bedoeling van 
het leven met God: leven met hoop. Als het voor de 
wind gaat, maar ook als het leven moeilijk is. ‘Geprezen 
zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus!’ 
Voor Zijn grote barmhartigheid.

Lezen: 1 Petrus 1:1-4 Zingen: Psalm 105:1

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 25 april
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 april

april

07.01
20.25
05.33
17.24



zondag  7 april

De Heer is opgestaan!

De Heer is opgestaan! The Lord has risen! Vorige week 
zondag, eerste paasdag, hebben vele christenen 
wereldwijd dat tegen elkaar uitgesproken. Ze hebben 
elkaar op paaszondag morgen begroet met deze woor-
den uit Lukas 24:34. Zo begroetten de discipelen van 
Jezus elkaar ook, toen ze begonnen te geloven dat 
Jezus werkelijk opgestaan was. Ik vind het een prach-
tige gewoonte om elkaar dan ook (in ieder geval) op 
paaszondagmorgen, als broers en zussen in Jezus 
Christus te begroeten met deze zelfde woorden, als een 
herinnering, als een vreugde-uiting, als een bemoedi-
ging. Alhoewel Jezus voorzegd had dat Hij moest lijden 
en sterven en weer zou opstaan, toch begonnen Zijn 
volgelingen het pas langzamerhand te begrijpen toen 
Jezus Zich opnieuw aan hen liet zien. In de evangeliën 
wordt de periode na Jezus’opstanding tot aan de 
hemelvaart gekenmerkt door verschijningen. Jezus 
keerde niet direct na de opstanding terug naar Zijn 
Vader, maar had duidelijk nog een doel, een taak te ver-
vullen. In de komende twee weken zullen we stilstaan 
bij de verschijningen en het is mijn gebed dat je door 
het lezen van de bijbelgedeeltes en door het nadenken 
daarover, Jezus beter leert kennen.

Lukas 24:6-8 en 34a&



MaanDag 

8
… door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.
 1 Petrus 1:3

Hoe kun je opnieuw geboren worden tot een levende 
hoop? Door de opstanding van Jezus Christus uit de 
doden. Iemand schreef: ‘Op Golgotha, waar Jezus stierf 
aan het kruis, ben ik bekeerd.’ Dan zou je ook kunnen 
zeggen: ‘In de hof van Jozef van Arimathea, waar het 
open graf is, daar ben ik opnieuw geboren.’
Het stevige fundament van de christelijke hoop is de 
opstanding van Jezus. Hij is opgestaan aan de andere 
kant van het graf. En dat geeft de mogelijkheid voor 
nieuw leven, voor eeuwig leven. Deze hoop doet ons 
eeuwig leven en richt ons oog op Hem, Die zit aan de 
rechterhand van de Vader. De hoop helpt vanuit de 
opstanding te leven in het volgen van Jezus. Met Hem 
begraven in Zijn dood is ook met Hem opgestaan in een 
nieuw leven. ‘Ik leef,’ zegt Jezus, ‘en u zult ook leven.’
Hij staat garant voor uw zaligheid: ‘U wordt immers 
door de kracht van God bewaakt door het geloof voor 
de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden 
in de laatste tijd.’ De levende hoop hierop geeft ‘een 
onuitsprekelijke en heerlijke vreugde’! Toch? 

Lezen: 1 Petrus 1:5-9 Zingen: Psalm 105:2

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 25 april
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 april

april

06.59
20.27
05.55
18.37



maandag  8 april

Maria!

Zeg nou zelf, je zou toch verwacht hebben dat Jezus 
Zich na Zijn opstanding als eerste zou laten zien aan 
één van de discipelen. Bijvoorbeeld aan Johannes, de 
discipel van wie geschreven staat dat Jezus hem lief-
had (Johannes 21:20). Maar Jezus verschijnt als eerste 
aan Maria Magdalena. Het zijn ook de vrouwen die als 
eersten eropuit trekken om het lichaam van Jezus te 
balsemen. De discipelen zullen vast en zeker gehoord 
hebben dat het graf bewaakt werd en zullen zich waar-
schijnlijk niet hebben durven vertonen. Maria is ten 
einde raad als ze het lege graf ziet. Eerst hebben ze 
haar Jezus om het leven gebracht en nu hebben ze ook 
nog Zijn lichaam, dat ze had willen balsemen om Hem 
de laatste eer te bewijzen, weggehaald. En dan staat ze 
oog in oog met Hem Die ze zoekt en Die haar aan-
spreekt met: ‘Vrouw’. Maar in haar verdriet herkent ze 
aanvankelijk niet eens Zijn stem. Ze denkt dat Hij een 
tuinman is van Jozef van Arimathea. Ook Maria begreep 
nog niet dat Jezus zou opstaan uit de dood, dat Hij 
opgewekt zou worden na Zijn sterven. Maar één woord 
van Jezus is genoeg: Maria! en zij beantwoordt Jezus 
met een liefdevol woord: mijn Meester! Jezus weet ons 
hart te raken. Is jouw hart al aangeraakt door Zijn liefde-
volle woorden?

Johannes 20:11-18 en Markus 16:9&



DinsDag 

9
En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd, dat hij 
een vader van vele volken zou worden.  
Romeinen 4:18

Komt er ooit een einde aan de christelijke hoop? Zijn er 
situaties waarin het hope-loos wordt: zonder hoop? Zit 
u misschien in zo’n situatie? Hopen is onmogelijk in 
mijn leven, zegt u. Ik heb geen hoop meer.
Zo was het bij Abraham. Hij wist heel goed dat het niet 
meer kon: een eigen zoon krijgen. Hij honderd jaar oud, 
Sara negentig jaar oud. Dan is het definitief voorbij, 
toch?
Nee, toch niet. Abraham bleef ‘doorhopen’, ook toen!
Waarom? Omdat hij een belofte had! Gód had hem wat 
beloofd. En daarom bleef Abraham hopen en geloven, 
ook toen het niet meer kon. Omdat hij geloofde in een 
God Die doden levend maakt en de dingen die niet zijn, 
roept alsof zij zijn!
Daar gaat het dus om: zijn er beloften van God om op 
te pleiten? Gekregen bij de doop bijvoorbeeld? Ver-
bondsbeloften? Dan is het niet hopeloos, ook als je 
weet dat het eigenlijk niet meer kan. Want God is mach-
tig Zijn beloften te vervullen, ook als het niét meer kan. 
Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn?

Lezen: Romeinen 4:13-18  Zingen: Psalm 105:5

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 25 april
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 april

april

06.57
20.29
06.18
19.48



dinsdag  9 april

Kefas

Petrus had er een potje van gemaakt. We zien hem nog 
met tranen in z’n ogen de binnenplaats van het paleis 
van de hogepriester aflopen. Zijn Meester, Die hij zo 
hartelijk liefhad, driemaal verloochend! Hoe kon hij zo 
diep vallen? Hij herinnerde zich zijn grote woorden: ‘Al 
moest ik ook met U sterven, ik zal U beslist niet verloo-
chenen.’ Maar Jezus had gelijk gehad toen Hij zei dat 
Petrus Hem zou verloochenen. Kon dat ooit nog goed 
komen? ‘Nee, natuurlijk niet’, moet hij gedacht hebben, 
want Jezus was nu immers gestorven. Wat moet het 
verdriet en het besef van zijn ontrouw en zwakheid hem 
geraakt hebben! Maar dan komt Jezus Petrus vlak na 
Zijn opstanding Zelf opzoeken. Nog voor Jezus Zich 
aan de andere discipelen liet zien, zocht Hij eerst Petrus 
op. Wat een wonder! Jezus wist waar Petrus was en 
hoe hij zich voelde. Dat moet een wonderlijke ontmoe-
ting geweest zijn. Wat heerlijk om te weten dat Jezus 
ons en onze gevoelens kent. Wat een wonder dat Zijn 
genade, liefde en bewogenheid juist in onze zwakheid 
zichtbaar wordt, dat Hij het initiatief neemt. Eerst ver-
scheen Hij aan Maria, die Hij eerder bevrijd had van 
demonen, daarna aan Petrus, die Hem driemaal verloo-
chend had! Onbegrijpelijke genade.

1 Korinthe 15:1-5 en Lukas 24:34&



WoensDag 

10
Verjaardag H.K.H. Prinses ariane

En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door 
ongeloof. Romeinen 4:20

Is Paulus hier niet te positief over Abraham? Zou hij 
echt nooit getwijfeld hebben? Bij mij is het anders, u 
twijfelt misschien ook wel aan Gods spreken?
Maar laten we goed lezen! Wat staat er? Hij heeft aan 
de belofte van Gód niet getwijfeld door ongeloof. Waar 
Abraham ook aan twijfelde, hij twijfelde niet aan de 
belofte van God. Hij werd gesterkt in het geloof, terwijl 
hij God de eer gaf.
Wat zat daarachter? De overtuiging dat God ook mach-
tig was te doen wat beloofd was. Namelijk het kind van 
de belofte geven, dat een zegen zou zijn voor alle volken. 
Izak was het kind van de belofte, maar hij is vooral ook 
type van Jezus, het Kind van de belofte. Geboren toen 
het niet meer mogelijk was, op een onmogelijke manier. 
God is machtig! Ook hier loopt de lijn van de hoop via het 
geloof naar de opstanding van Jezus: we geloven toch in 
Hem, Die Jezus uit de doden heeft opgewekt? Dan kan 
Hij ook Zijn beloften vervullen door de onmogelijkheid 
heen. Niet twijfelen aan de God van de beloften!

Lezen: Romeinen 4:19-25 Zingen: Psalm 105:6

Zon op Nieuwe maan 
Zon onder 
Maan op
Maan onder

april

06.54
20.30
06.41
20.58



woensdag  10 april

Ontmoeting met Jezus

Bedroefd waren ze op weg gegaan. Weg uit Jeruzalem, 
weg bij al die verwarrende verhalen van vrouwen die 
zeiden dat Jezus leefde. Ze geloofden er niks van, ze 
waren zelfs niet gaan kijken en besloten te deserteren. 
Ze hadden het opgegeven. Het was einde reis voor de 
profeet Jezus. Maar Jezus had hen nog niet opgege-
ven. Hij zocht hen op en wandelde de weg van circa elf 
km met hen naar Emmaüs. Een ontmoeting met Jezus, 
maar ze hadden niet door dat het Jezus Zelf was. Naar-
mate de reis vorderde begonnen ze Hem echter steeds 
beter te herkennen door de woorden van Jezus heen. 
Hij legde hen aan de hand van boeken van Mozes en 
van alle (!) profeten uit dat wat er gebeurd was, reeds 
lang voorzegd was. Ze moesten zich daar niet over ver-
bazen, maar juist geloven. Ze willen graag dat deze 
man bij hen blijft en nodigen Hem uit. Dan opent Hij hun 
ogen en herkennen ze Hem. Ik dacht vroeger vaak: ik 
zou ook wel met Jezus willen wandelen en onderwijs 
krijgen. Dat kan! We hebben Zijn Woord waarin we 
Jezus kunnen leren kennen. Bovendien zond Jezus ook 
de Heilige Geest om ons de weg te wijzen in heel de 
waarheid. Heb jij Jezus zo al leren kennen in de Bijbel? 
Zijn jouw ogen al geopend voor Wie Jezus echt is?

Lukas 24:13-35&



DonDerDag 

11
En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.
 Romeinen 5:2

Het lied van de hoop in de brief aan de Romeinen gaat 
verder: het zingt over de hoop op de heerlijkheid van 
God. Wat houdt dat in? Wij hebben immers allen gezon-
digd en missen de heerlijkheid van God? (Romeinen 
3:23).
De lijn van de opstanding van Jezus wordt doorgetrok-
ken: als Hij opgestaan is met een verheerlijkt lichaam, 
zullen ook wij eens in heerlijkheid opgewekt worden (1 
Korinthe 15:42-43). Wat een uitzicht geeft deze hoop! Is 
dat niet bijna te mooi om waar te zijn?
We zullen eens de heerlijkheid van God, die we nu mis-
sen, weer helemaal terugkrijgen. En dan voorgoed! Dat 
is de kracht van de hoop: laten zien wat niet te zien is 
… en het te geloven!
En de Heilige Geest werkt daar nu al aan, in het leven van 
gelovigen (2 Korinthe 3:18): wij worden van gedaante 
veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heer-
lijkheid. Hoe staat het in uw en jouw leven met dit ‘werk 
in uitvoering’ van de Heilige Geest?
Deze hoop: om in te roemen! Om je op te beroemen. En 
mooi om met je (niet-gelovige) buurman te delen.

Lezen: Romeinen 5:1-5 Zingen: Psalm 27:7

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 25 april
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 mei

april

06.52
20.32
07.07
22.06



donderdag  11 april

Aan de tien

Wat deden ze daar nu toch nog in Jeruzalem? De vrou-
wen hadden toch gezegd dat Jezus opgestaan was? 
Petrus had Jezus reeds ontmoet en ook de twee man-
nen van gisteren waren binnengekomen met het ver-
haal hoe ze Hem uiteindelijk herkend hadden toen Hij 
het brood voor hen brak. Het kon de twijfel van de 
anderen niet wegnemen. Jezus’ sterven heeft hen zo 
verlamd dat ze zich opsluiten en niet denken aan Jezus’ 
woorden dat ze Hem in Galilea weer zouden ontmoe-
ten. En dan staat Hij ineens voor hen. Ze horen Zijn 
stem: ‘Vrede voor jullie!’ Hun reactie: twijfel en angst. 
Jezus laat Zijn handen en zij zien, laat Zich aanraken en 
eet ook nog om hen te overtuigen dat Hij geen geest, 
maar echt Jezus is. Langzaam begint het door te drin-
gen, komt er een glimlach op hun gezichten en begin-
nen ze blij te worden dat Jezus in hun midden is. Jezus 
had alles al voorzegd, had gezegd dat ze naar Galilea 
moesten gaan, maar ondanks hun ongeloof en onge-
hoorzaamheid zoekt Hij hen toch weer op. Dat staat 
centraal in Jezus’ verschijningen: Hij zoekt de mensen 
op. Hoeveel pogingen heeft Jezus aan jou ondernomen 
om je naar Hem te trekken, om jou te laten geloven dat 
Hij het is? Jezus, wat een heerlijke en liefdevolle Zalig-
maker.

Lukas 24:36-45&



VrijDag 
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... en de volharding ondervinding ’teweegbrengt’ en de 
ondervinding hoop ’teweegbrengt’.  Romeinen 5:4

Een moeilijk couplet in het lied van de hoop in de brief 
aan de Romeinen: ‘Maar wij roemen ook in de verdruk-
kingen …’ Roemen in de hoop op de heerlijkheid van 
God. Hoog, maar mooi. Maar roemen in de verdrukkin-
gen? Je daarop beroemen?
Roemen midden in verdrukkingen dan? Ja, dat kan, als 
we uitzicht hebben op de verheerlijkte Jezus, zoals Ste-
fanus. Maar hier staat meer. Dan gaat het niet om de 
verdrukkingen en het lijden zelf; daar valt niets in te roe-
men, die zijn voor iedereen even moeilijk.
Het gaat om het effect ervan: verdrukking brengt vol-
harding teweeg. Je leert ervan om vol te houden, van 
verdrukkingen, ook al is het niet makkelijk. ‘Laten we 
met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, ter-
wijl we het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman 
en Voleinder van het geloof’ (Hebreeën 12:1-2).
En van die volharding krijg je weer ondervinding: daar 
wordt je geloof steviger van, het kan tegen een stootje.
En de ondervinding stimuleert hoop: we leren om meer 
naar boven te zien, en meer over dingen heen te zien.

Lezen: Filippenzen 3:17-21 Zingen: Psalm 130:3,4

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 25 april
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 mei

april

06.50
20.34
07.36
23.10



vrijdag  12 april

Eerst zien?

Thomas, een van de trouwe discipelen van Jezus was 
er niet bij geweest toen Jezus eerder aan de andere tien 
verscheen. We weten niet waarom. Eén ding is in ieder 
geval wel heel duidelijk: hij wil eerst zien en dan pas 
geloven. Hoewel een hele groep mensen Jezus reeds 
ontmoet heeft en daarover vertelt, is het toch voor Tho-
mas allemaal niet te vatten. Hij wil het eerst met eigen 
ogen zien. Misschien denk je wel: wat een ongelovige 
Thomas, als je dan nog niet gelooft! Maar ik begrijp het 
wel. Soms zie je het gewoon niet meer, dan zit je in de 
put, je wereld is ingestort en er moet veel aan te pas 
komen om je er weer bovenop te tillen. Opnieuw zoekt 
Jezus de discipelen en in het bijzonder Thomas op. 
Thomas kan er niet meer omheen en belijdt Jezus als 
zijn Heere en zijn God. Jezus leert Thomas en ook ons 
het volgende: alleen geloof in Jezus maakt zalig, niet 
iets anders. Niet je geestelijke ervaringen, niet je dage-
lijkse studie van de Bijbel, niet je gebeden, niet het zien 
van wonderen, niets anders dan: geloof in Jezus. Zie je 
het als Thomas niet meer zitten, barst je van de twijfel 
over het hele christelijk geloof? Klem je in geloof aan 
Hem, aan Zijn Woord en beloften vast in plaats van af te 
wachten. Je zult Hem zeker vinden.

Johannes 20:19-31&



ZaterDag 
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En de hoop beschaamt niet. Romeinen 5:5

Dat zal ook weleens úw angst zijn, denk ik. Kom ik er 
niet beschaamd mee uit? Met mijn vaak zo zwakke 
geloof, en met deze hoge hoop? Herkenbaar!
Ook voor Paulus wellicht. Daarom onderbouwt hij de 
‘vastheid’ van de christelijke hoop nog verder. Die is 
niet alleen gebaseerd op de opstanding van Jezus 
Christus, maar heeft ook met Zijn kruis te maken.
En dus met Gods liefde. ‘En de hoop beschaamt niet, 
omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort.’ 
Door Wie? Door de Heilige Geest, staat in de tekst! Wie 
anders is zo uitgestort, op de pinksterdag? De Heilige 
Geest! En Hij stort Gods liefde uit, in ons hart.
Als we − als vijanden − met God verzoend zijn door de 
dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behou-
den worden door Zijn leven. Jezus is opgestaan; Hij 
leeft. Wij leven met Hem: een leven van hoop.
Opnieuw roemen, zegt Paulus, net als in vers 2. Roe-
men in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie 
wij nu de verzoening verkregen hebben. Alle roem (in de 
mens) is uitgesloten; onverdiende zaligheden heb ik 
van mijn God genoten!

Lezen: Romeinen 5:5-11 Zingen: Psalm 131:4

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 25 april
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 mei

april

06.48
20.36
08.10
00.09



zaterdag 13 april

Geesten

Het land waar wij werken, Thailand, is een boeddhis-
tisch land. Enkele honderden jaren voor Christus onder-
wees de Boeddha dat je verlossing niet buiten jezelf, 
maar juist bij jezelf moet zoeken. Ondanks deze belang-
rijke leerregel is een groot deel van de Thai juist dage-
lijks in de weer met het gunstig stemmen van allerlei 
geesten, bijvoorbeeld huisgeesten, om zo voorspoed, 
vrede en geluk als het ware af te dwingen. Een van de 
dingen die me steeds weer opvalt is hoe bang mensen 
zijn om een geest (phii) te zien. De geestenwereld is 
echt een realiteit en er zijn dan ook veel verhalen van 
mensen die geesten hebben gezien. Ik moest hieraan 
denken toen ik het verhaal van de discipelen las, die 
bang werden toen ze Jezus zagen en dachten dat Hij 
een geest was. We hoeven niet bang te zijn voor gees-
ten, al kunnen we best schrikken. Aan Jezus is alle 
macht gegeven in de hemel en op de aarde. Willen jullie 
vandaag meebidden voor de Thaise mensen, dat ze 
verlossing niet bij zichzelf zullen zoeken, ook niet bij 
geesten, maar bij Jezus? Bidt dat vele Thai de kroon 
van de rechtvaardigheid zullen ontvangen van de Heere, 
omdat ze Zijn verschijning hebben lief gekregen  
(2 Timotheüs 4:8).

Mattheüs 14:22-33 en Lukas 24:37&



ZonDag 
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In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden 
van de slavernij van het verderf.  
Romeinen 8:21

Opnieuw is het Zondag, de eerste dag van de week. De 
dag van de opstanding van Jezus. We mogen uitrusten 
van ons werk en toegerust worden voor de dienst van 
God. We zijn geen slaven die maar zo hard mogelijk moe-
ten werken, maar bevrijd om God te dienen. Te werken 
vanúit de rust van de Zondag. Om zinvol bezig te zijn.
Maar er zit spanning in dat werken van ons, want we 
leven niet meer in het paradijs. We weten van dorens en 
distels. Werken wordt zomaar zwoegen en slaven.
Die dorens en distels tekenen de slavernij waar de 
schepping sinds Genesis 3 aan onderworpen is.
De slavernij van het verderf, noemt Paulus dat; onder-
worpen aan de zinloosheid. De schepping zucht.
Maar de schepping leeft ook in de hoop. Ze verwacht 
het openbaar komen van de heerlijkheid van de kinde-
ren van God bij de wederkomst van Christus.
Dan wordt ook de schepping weer vrij: een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid 
woont en dorens en distels definitief uitgeroeid worden. 
Wat een vooruitzicht!

Lezen: Romeinen 8:18-22  Zingen: Psalm 63:2

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 25 april
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 mei

april

06.45
20.37
08.49
--.--



zondag  14 april

Brunch met Jezus

De zeven discipelen namen zomaar de aanbeveling van 
deze onbekende op het strand aan om het net aan de 
andere kant van de boot uit te gooien. Bij Petrus ging er 
geen lampje branden, ondanks dat Jezus hem al eerder 
een soortgelijke opdracht had gegeven (Lukas 5:4). 
Maar als er dan opnieuw een wonder gebeurt, is het 
Johannes die als eerste Jezus herkent en dit tegen 
Petrus zegt. Johannes was de discipel die heel close 
met Jezus was en Jezus dus ook bijzonder goed kende, 
en Hem dus ook het beste hérkende. Ik vrees soms dat 
we ook zo vaak Jezus niet herkennen, niet zien dat Hij 
aan het werk is in ons leven. Let daarom goed op men-
sen waarvan je weet dat ze dicht bij Jezus leven; je kunt 
van ze leren. Toen de vrouwen zeiden dat Jezus opge-
staan was, was Johannes nog voor Petrus bij het graf, 
maar ditmaal laat Petrus dat niet gebeuren en hij springt 
als eerste overboord om naar Jezus, Zijn Meester te 
gaan. Jezus nodigt hen uit voor een brunch. Hij heeft 
Zelf al voor alles gezorgd. Toch vraagt Hij om ook van 
‘hun’ vangst naar de maaltijd te brengen. Jezus zet 
mensen in met heel verschillende karakters en gaven 
om andere mensen aan Zijn ‘oogst’ toe te voegen. Hoe 
kan Hij jou gebruiken?

Johannes 21:1-14&



MaanDag 
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Want in de hoop zijn we zalig geworden.  Romeinen 8:24

Paulus gaat verder over de hoop: dat gaat over dingen 
die we niet zien. Wat we zien, is er; wat we nog niet 
zien, dáárop hopen we. Wat we zien en voelen aan ver-
derf en slavernij, doet ons zuchten: waren we maar vol-
komen verlost, helemaal vrij – om God volmaakt te 
dienen. Dat zou geweldig zijn!
En omdat we dat blijven hopen – want God heeft die 
volmaakte zaligheid beloofd – blijven we die ook ver-
wachten, met volharding. Het komt vast en zeker!
Guido de Bres schrijft in de NGB: ‘Daarom verwachten 
wij die grote dag met een groot verlangen.’
Het is niet gemakkelijk om te volharden, om vol te hou-
den. Maar de Heilige Geest helpt ons om te blijven 
hopen en te blijven bidden dat God de hoop tot werke-
lijkheid maakt.
Het is zelfs zo, zegt Paulus, dat voor hen die God lief-
hebben, alle dingen meewerken ten goede. Wat God 
begint, maakt Hij ook af. Vanaf het kennen van eeuwig-
heid af en de bestemming om op Jezus te gaan lijken 
gaat het via de roeping en de rechtvaardiging naar de 
verheerlijking. Eeuwige zaligheid!

Lezen: Romeinen 8:23-30 Zingen: Psalm 89:1

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 25 april
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 mei

april

06.43
20.39
09.34
01.02



maandag  15 april

Opdracht

We zagen gisteren dat de discipelen inmiddels in Gali-
lea aangekomen waren, volgens de afspraak die Jezus 
met hen gemaakt had voor Zijn sterven. In dit gedeelte 
zien we de discipelen deze afspraak nakomen. Maar 
nog steeds is er twijfel bij sommigen. Toch weerhoudt 
dat Jezus er niet van om een belangrijke opdracht te 
geven (vers 19): ‘Terwijl jullie gaan, maakt alle volken tot 
Mijn discipelen door hen te dopen en te leren onder-
houden alles wat Ik jullie gezegd heb’ (vrij vertaald). De 
kern van deze tekst is ‘het maken van discipelen’, het 
maken van mensen tot volgelingen van Jezus. Maar 
deze opdracht staat niet op zich, want Jezus begint 
met te zeggen dat aan Hem alle autoriteit of macht in de 
hemel en op de aarde gegeven is. Hoe zouden de dis-
cipelen ooit alle volken tot volgelingen kunnen maken? 
Waar te beginnen en hoe? Alleen als het geloof van 
christenen rust op deze zekerheid van Jezus’ macht, 
wordt deze taak om de hele wereld te bereiken ook echt 
een mogelijkheid. Ze moeten gaan, maar kunnen gaan 
in geloof dat God zal voorzien, want Hij belooft ook nog 
eens altijd bij hen te zijn, tot het einde van de wereld. 
Jezus begon met elf volgelingen. Heb jij al vrienden tot 
volgeling van Jezus gemaakt?

Mattheüs 28:16-20&



DinsDag 
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Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. 
Volhard in het gebed. Romeinen 12:12

Romeinen 12 is een praktisch hoofdstuk met veel goede 
raad. Op basis van de liefde: ‘Laat de liefde ongeveinsd 
zijn’ (vers 9) en ‘heb elkaar hartelijk lief’ (vers 10).
Er midden tussen ontdekken we de hoop, die een reden 
is om blij te zijn. Omdat het fundament van de hoop de 
opstanding van Jezus is: reden tot grote blijdschap.
Die hoop heeft hier twee ‘kameraden’: verdrukking en 
gebed. Staan ze er toevallig bij? Toch niet. Juist door de 
blijdschap van de hoop kunnen we geduldig zijn in de 
verdrukking. En verdrukking onderstreept het belang 
van de hoop; daardoor kunnen we over de verdrukking 
heen kijken. Samen stimuleren ze het gebed. Het gebed 
om de vervulling van de hoop én om geduldig te zijn in 
de verdrukking. Volhard in het gebed.
De hoop heft het hoofd omhoog als het door verdruk-
king naar beneden zakt: we zien weer op Jezus, en dat 
geeft blijdschap, geduld en volharding. Hij is Boven na 
volbracht werk. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. 
En Hij leeft… om altijd voor Zijn Kerk te bidden! Blij-
vende volharding van Zijn kant.

Lezen: Romeinen 12:9-18 Zingen: Psalm 89:7

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 25 april
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 mei

april

06.41
20.41
10.26
01.49



dinsdag  16 april

>500

Dat moet indrukwekkend geweest zijn om met meer 
dan 500 broeders tegelijkertijd Jezus te ontmoeten. 
Vermoedelijk vond deze ontmoeting plaats in Galilea, 
ver weg bij het voor de volgelingen van Jezus onveilige 
Jeruzalem. Maar wat is de reden dat Paulus dit nu ver-
meldt, zonder verdere details erbij? Als we goed lezen 
dan zien we dat Paulus in 1 Korinthe 15 spreekt over 
het Evangelie dat hij verkondigd heeft. Hij wil het de 
gemeente opnieuw inprenten: Christus is gestorven 
voor onze zonden, Hij is begraven en opgewekt op de 
derde dag. Hij zegt dat dat niet zijn verzinsel is, maar 
dat het precies is zoals er geschreven staat in het Oude 
Testament (zie ook het verhaal van de Emmaüsgan-
gers). Om de waarheid van de opstanding van Jezus 
nog meer te onderstrepen, voegt hij er een lijstje getui-
gen aan toe. Daarom is het ook belangrijk dat Paulus de 
500 meldt. Jezus is niet zomaar alleen aan een paar 
mensen verschenen, maar ook aan een grote groep 
tegelijk. Velen van hen leefden nog toen Paulus dit 
schreef. Hij zei als het ware: ga zelf maar checken! Er 
zijn altijd mensen geweest die de lichamelijke opstan-
ding van Jezus ontkennen, ook nu nog. Geloof de Bijbel 
en de ooggetuigen van toen maar. Jezus is echt opge-
staan!

1 Korinthe 15:1-6&



WoensDag 
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Verjaardag Z.H. Prins Maurits

Opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door 
de Schriften de hoop zouden behouden.  Romeinen 15:4

Wat gebeurt er als we de christelijke hoop verliezen? Dan 
houden we alleen de aarde en het hier en nu over. Als we 
alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd 
hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle 
mensen (1 Korinthe 15:19). We mogen echter hoop heb-
ben op de eeuwige heerlijkheid.
Behouden dus, vasthouden die hoop. De Schriften 
onderwijzen daarbij, doordat ze schrijven over Christus 
Die Zichzelf niet heeft behaagd, maar uit enkel liefde 
leefde, leed en stierf voor zondaren. En opstond uit de 
doden om die zaligheid ons te kunnen geven; én Zijn 
opstandingskracht aan ons te geven om te volharden.
Jezus stuurt Zijn Geest om in ons te wonen en ons te 
vertroosten, doordat de Geest ons aan de woorden van 
Jezus herinnert: ‘Uw hart worde niet ontroerd.’
En zo zijn wij sterk, zegt vers 1. Verplicht om de zwakhe-
den van hen die niet sterk zijn, te dragen, en niet onszelf 
te behagen. Onze naaste behagen ten goede, tot 
opbouw. Juist ook dié naaste die zonder die hoop leeft, 
in een platte wereld, opdat hij échte hoop zal krijgen.

Lezen: Romeinen 15:1-7 Zingen: Psalm 33:10,11

Zon op e.k. 18 april
Zon onder v.m. 25 april
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 mei

april

06.39
20.43
11.23
02.29



woensdag  17 april

Halfbroer

Een Thaise evangelist liep eens over een markt toen 
God tegen hem zei: ‘Zie je die man daar werken? Ga 
met hem praten, hij zal Mijn volgende evangelist zijn.’ 
Nog voordat de evangelist kon spreken, zei de man 
tegen hem: ‘Je komt me zeker over Jezus vertellen? Ik 
geloof er niet in en wil er niets mee te maken hebben.’ 
God sprak tot de evangelist: ‘Kijk eens, wat een moed! 
Zo zal hij later ook van mij getuigen.’ De man bood in 
het begin veel weerstand, maar de evangelist gaf niet 
op en bleef de man opzoeken. God overwon en de man 
werd uiteindelijk een zeer begaafde evangelist.
Paulus maakt melding van de verschijning aan Jako-
bus, de (half)broer van Jezus. Hij en ook de andere 
broers van Jezus, geloofden eerst niet in Hem. Maar 
later, na Jezus’ hemelvaart, hadden ze zich wel bij de 
groep van Jezus’ volgelingen aangesloten. Jakobus 
werd later zelfs een vooraanstaand figuur in de kerk van 
Jeruzalem (Handelingen 15:13, 21:18). Dat Jezus aan 
het kruis aan Johannes vroeg om voor Zijn moeder te 
zorgen, betekende zeker niet dat Jezus Zijn broer Jako-
bus opgegeven had. Jezus verscheen ook aan hem en 
ook in Jakobus’ leven werd Jezus overwinnaar. Bij God 
zijn alle dingen mogelijk.

Johannes 7:5, 1 Korinthe 15:7 
en Handelingen 1:12-14&



DonDerDag 
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Verjaardag H.H. Prinses annette

Op Hem zullen de heidenen hopen.  Romeinen 15:12

Helemaal voor God leven en de naaste liefhebben. Dat 
zou de samenvatting van Romeinen 12 t/m 15 kunnen 
zijn. In deze verzen van hoofdstuk 15 betrekt Paulus dat 
op Joden en heidenen: aanvaard elkaar als broeders en 
zusters in Christus. Zoals Christus Dienaar van Joden is 
geworden en hen daarmee heeft aanvaard (vers 8) was 
de uiteindelijke bedoeling dat de heidenen (de niet-
Joden, dus ook wij!) God zouden verheerlijken (vers 9).
En dan kijken we de heidenapostel Paulus in het hart: 
hij citeert David (vers 9), Mozes (vers 10), Psalm 117 
(vers 11) en Jesaja!
Daarmee wil hij zeggen: gaat het in het hele Oude Tes-
tament er niet om dat ook de niet-Joden Jezus zullen 
leren kennen als de Messias, de ‘Wortel van Isaï’ en 
God zullen loven en verheerlijken, samen met de Joden? 
Op Hem zullen ook de heidenen hopen!
Op Wie anders? Er is maar één Naam onder de hemel 
gegeven tot zaligheid. Kennen we zelf die Naam?
Deel Hem dan ook mee aan anderen, aan ieder om u en 
jou heen. Opdat onze naaste voor Christus gewonnen 
zal worden, en God met ons zal verheerlijken.

Lezen: Romeinen 15:8-12 Zingen: Psalm 117

Zon op Eerste kwartier
Zon onder
Maan op
Maan onder

april

06.36
20.44
12.24
03.02



donderdag  18 april

Paulus

Pas hoorde ik een verhaal over iemand die op wonder-
lijke wijze uit de dood was opgestaan, na getroffen te 
zijn in een schietpartij. Ik had m’n twijfels en trok het 
verhaal na. Achteraf bleek het een overdreven verhaal, 
de betreffende jongen bleek niet eens dodelijk getroffen 
te zijn geweest. Soms gebeurt het echter dat iets wat je 
eerst nauwelijks geloven kunt, ook door anderen beves-
tigd wordt. Op een gegeven moment moet je het wel 
geloven. Dat is precies de reden waarom Paulus in  
1 Korinthe 15 de verschijningen opsomt: hij wil, zoals 
we al eerder gezegd hebben, duidelijk maken dat Jezus 
écht opgestaan is. In vers 8 noemt Paulus zichzelf als 
getuige van Jezus opstanding, omdat Jezus ook aan 
hem verschenen is, op de weg naar Damascus. Hij doet 
dat niet om op te scheppen over zichzelf, want hij zegt 
als het ware dat hij maar een nakomertje was. Jezus 
was immers al lang aan de andere apostelen versche-
nen. Paulus noemt zichzelf de minste, omdat hij de 
gelovigen eerst vervolgd had. Maar nu spant hij zich er 
juist des te meer voor in om bekend te maken dat Jezus 
leeft. Ben jij ook zo’n getuige aan wie mensen kunnen 
zien en horen dat Jezus leeft?

1 Korinthe 15:8-11 en Handelingen 9:1-7&
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De God nu van de hoop ...  Romeinen 15:13

De christelijke hoop is zo wezenlijk dat God Zelf de God 
van de hoop genoemd wordt. Ook van Jezus wordt 
gezegd dat Hijzelf onze Hoop is (1 Timotheus 1:1).
Paulus wenst Joden én niet-Joden toe dat ze vol zullen 
worden van blijdschap en vrede in de weg van het gelo-
ven, als ze beiden Jezus volgen. Blijdschap en vrede: 
wezenlijke onderdelen van het geloof. De God van de 
hoop kennen geeft grote blijdschap. Weten dat Hij onze 
Vader is, geeft diepe vrede.
Het doel van blijdschap en vrede is om overvloedig te 
zijn in de hoop, om over te lopen van hoop. Waar het 
hart vol van is, loopt het leven van over: God is onze 
Hoop! Dat geeft uitzicht in een westerse wereld zonder 
hoop − ‘onder de wanhoopslijn’ − schreef de Zwitserse 
filosoof Schaeffer.
Waar haal je ‘overlopen van hoop’ vandaan? Uit de 
kracht van de Heilige Geest. De Geest van Pinksteren, 
Die put uit de opstandingskracht van Pasen. En die 
Bron van kracht raakt nooit leeg, die loopt over en kan 
ook ons leven laten overlopen van hoop. ‘Opdat u en jij 
overvloedig bent in de hoop.’

Lezen: Romeinen 15:13 Zingen: Psalm 119:86

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 april
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 mei

april

06.34
20.46
13.29
03.31



vrijdag  19 april

De laatste keer

We hebben heel wat ontmoetingen met de opgestane 
Jezus bestudeerd. We zagen persoonlijke ontmoetin-
gen waaruit zo duidelijk blijkt dat Jezus ons door en 
door kent en weet wat wij nodig hebben. We zagen ver-
schijningen die tot doel hadden om het ongeloof weg te 
nemen. Sommige verschijningen waren ook bewijsma-
teriaal omdat velen zo konden getuigen dat Hij echt is 
opgestaan en leeft. De Bijbel spreekt over nog een ver-
schijning: als Jezus terugkomt. We hebben gelezen dat 
Jezus zal komen met grote kracht en heerlijkheid, als 
het Evangelie van het Koninkrijk gebracht is bij alle vol-
ken. Ook zal in die tijd de zon verduisterd worden, de 
maan niet meer schijnen en de sterren uit de hemel val-
len. Angstaanjagend, niet? Als kind was ik er bang voor, 
droomde erover en dacht dat ik dan hard weg zou ren-
nen. Maar Jezus zegt tegen Zijn discipelen: ‘Weest niet 
bang, Ik heb het jullie allemaal voorzegd. Maar kijk juist 
in verwachting omhoog omdat jullie verlossing dan 
vlakbij is.’ Het is ook een waarschuwing: zorg dat je 
klaar bent, zorg dat je Jezus gevonden hebt, wees ijve-
rig om Jezus onbevlekt te ontmoeten, zodat je verlan-
gend kunt uitkijken naar die grote dag, om die heerlijke 
Zaligmaker te ontmoeten.

Lukas 21:25-28 en 2 Petrus 3:10-14&



ZaterDag 

20
Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat 
vast en onwrikbaar is…  Hebreeën 6:19

Hoe heeft Abraham het leven van geloof volgehouden 
als het moeilijk was? Door de belofte, waarvan God 
hem regelmatig opnieuw verzekerde. God zwoer zelfs 
bij Zichzelf om Abraham en alle gelovigen absolute 
zekerheid te geven. Wij die tot Hem de toevlucht nemen 
om de hoop vast te houden, ontvangen sterke troost.
En dan gebeurt er iets wonderlijks! Niet wij houden de 
hoop vast, maar de hoop blijkt ons vast te houden. De 
hoop is als een anker voor de ziel. Het anker is niet het 
meest opvallende aan een schip, maar als er storm 
komt, en ons levensscheepje dreigt op de rotsen van 
dit leven of op de klippen van de dood te pletter te 
slaan? Dan kan alleen het anker nog redden.
Dat doet de hoop: ons vasthouden omdat de hoop ver-
bindt met Jezus, de Voorloper, Die vóór ons het heilig-
dom is ingegaan. Bunyan sluit er de ‘Christenreis’ mee 
af: bij het overtrekken van de Jordaan is alleen ‘Hoop’ 
nog bij ‘Christen’ en houdt zijn hoofd boven water door 
hem te laten zien op Jezus: onze Hoop.

Lezen: Hebreeën 6:13-20 Zingen: Psalm 118:14

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 april
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 mei

april

06.32
20.48
14.37
03.57



zaterdag 20 april

Een eeuwig hallelujah

Wanneer we straks voor Uw troon zullen staan
Gekleed in glorie, maar niet van onszelf
Wat een vreugde om van te zingen op die dag
Geen gebroken droom of tranen meer
De mineurstemming is vergeten
Alles zal zijn zoals bedoeld
We zullen aanbidden, U aanbidden
Voor altijd zingen in Uw aanwezigheid
We zullen aanbidden, U aanbidden
Een eeuwig hallelujah voor de Koning
We zullen U zien zoals U bent
Van U houden met een volkomen hart
En zien hoeveel U gaf voor ons thuiskomen.
Geen tranen en geen schaamte meer
Geen zonden en geen zorgen
Geen angsten en geen pijn
We zullen U echt kunnen zien
Van aangezicht tot aangezicht
en de Koning een eeuwig hallelujah toezingen

(vrije vertaling van Endless Hallelujah, Matt Redman)

Openbaring 19:1-9&



ZonDag 

21
Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle 
schepselen.  Markus 16:15

De Heere onthult na Zijn opstanding Zijn toekomst. 
Wereldwijd moet het Evangelie verkondigd worden. 
Daar hangt de redding van zondaren van af. Wie geloofd 
zal hebben en gedoopt zal zijn, zal behouden worden. 
Wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.
Jezus geeft deze opdracht nadat Hij net Zijn discipelen 
vermanend toegesproken heeft over hun ongeloof en 
hardheid. Zij geloofden Maria Magdalena niet aan wie 
Jezus na Zijn opstanding verschenen was. Evenmin 
twee anderen aan wie Hij verschenen was. Pas toen 
Jezus Zelf aan hen verscheen, geloofden zij!
Als zij nu zo ongelovig waren, hoe zal het dan gaan met 
het Evangelie in Zijn toekomst? Zal het geloof vinden in 
de wereld? Bij u, bij jou? De Heere belooft mee te wer-
ken vanuit de troon van God! Wat een bemoediging 
voor hen en ons. We staan er niet alleen voor. We mogen 
in Zijn Naam het Evangelie verkondigen. Die Naam 
geeft ons vertrouwen, vrijmoedigheid en kracht. Hij zal 
Zijn volk zalig maken van hun zonden en zij zullen Zijn 
lof verkondigen. Halleluja!

Lezen: Markus 16:9-20  Zingen: Psalm 86:5,6

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 april
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 mei

april

06.30
20.50
15.47
04.21



zondag  21 april

Richters en redders

In de komende twee weken staan we stil bij het boek 
Richteren. We lezen het als een spannend jongensboek. 
Ook meisjes lezen natuurlijk mee om te ontdekken hoe 
stoer mannen soms zijn. Of denken te moeten zijn…!? 
De hoofdrolspelers beleven heel spannende momenten. 
Vaak loopt het goed af, maar soms helaas ook niet. Het 
bijbelgedeelte per dag is een deel uit een groot verhaal. 
Probeer dat hele verhaal voor jezelf eens rustig te lezen. 
Het is de geschiedenis van het volk Israël in Kanaän. Als 
je graag historische romans leest is dit precies iets voor 
jou. Het gaat over liefde, romantiek en (on)trouw. Ontrouw 
van mensen aan God, maar steeds de trouw van God 
aan Zijn volk. Hij is trouw aan Zijn verbond.
Na de dood van Jozua wordt het beloofde land in bezit 
genomen. Er staat een nieuwe generatie op die God en 
Zijn gebod niet kent. Het zijn niet langer ooggetuigen 
meer die het grote verhaal van de bevrijding vertellen. 
Dan kiest het volk voor afgoden en doet wat slecht is in 
de ogen van God. Herkennen wij daar ook iets van? De 
rampen die volgen zijn een straf van God. Dan bekeert 
het volk zich tot God en komt er een richter om te red-
den. Het wordt een steeds terugkerend refrein. Wat mooi 
als Jezus onze Richter, Redder en Bevrijder mag zijn.

Richteren 2:6-19&



MaanDag 

22
Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij geko-
men. Mattheüs 3:2

De heraut van Christus, Johannes de Doper, spreekt 
duidelijke taal. Om het Koninkrijk van God binnen te 
gaan, hebben we bekering nodig. Jezus zei precies het-
zelfde en Zijn apostelen ook: ‘Bekeer u!’
Niemand komt immers tot de Vader, dan door Hem. Alle 
andere wegen van welke religie ook, lopen dood in de 
dood. Niemand hoeft echter buiten Zijn Rijk te blijven. 
‘Bekeer u’, dat is Gods weg.
Wat houdt bekering in? Dat we ons afkeren van al onze 
mogelijkheden om behouden te worden en alleen van 
Gods mogelijkheid gaan leven: het geloof in Christus. 
Zo werkt God een nieuwe geboorte in ons: een harte-
lijke droefheid over onze zonden en een intense vreugde 
over Zijn genade in Christus. Hij maakt ons recht voor 
God en geeft ons leven door Zijn Geest!
Pasen in het klein. Maar wat is hier klein? Het is het 
grote werk van de Heere in ons. Levend in Hem sterven 
we meer en meer af aan onze oude mens en zoeken we 
door Zijn Geest wat van Hem is. Hij is nabij, bekeer u en 
leef in eeuwigheid.

Lezen: Mattheüs 3:1-6 Zingen: Psalm 71:10,11

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 april
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 mei

april

06.28
20.51
17.01
04.43



maandag  22 april

Op de proef stellen

In de zes jaren dat wij met ons gezin in Kenia woonden 
hebben we ontdekt hoe de cultuur daar nog dicht bij 
het Oude Testament staat. Voor het zendingswerk 
moesten veel reizen gemaakt worden naar afgelegen 
gebieden. Elk streek wordt bewoond door een andere 
stam met eigen gewoonten en gebruiken. We hebben 
daar veel van geleerd en we hebben er samen om kun-
nen lachen. Wij moesten dan onze manier van leven uit-
leggen en ook daar werd hartelijk om gelachen. Soms 
werden we ook verdrietig om te zien hoe christenen 
weer terugvielen in het oude patroon van vroeger. Dan 
werden ze ongehoorzaam aan God en kozen weer voor 
de heidense rituelen. Zo werd Israël ook op de proef 
gesteld door God. De volken die in Kanaän zijn blijven 
wonen zorgen voor verleiding. Door hun dochters uit te 
wisselen vermengen de volken zich en krijgen de afgo-
den hun voorkeur. We weten hoe moeilijk het is om 
gehoorzaam te zijn aan God. Het is voor ons, net als 
met Israël, een opdracht om staande te blijven in de 
strijd. God wil ons leren sterk te zijn door op Hem te 
vertrouwen. Beseffen wij welke verleidingen er zijn door 
de heidense invloeden van onze tijd? Door het geloof 
en met hulp van Jezus kunnen we de proef van God 
goed doorstaan.

Richteren 2:20-3:6&



DinsDag 

23
Breng dan vruchten voort. Mattheüs 3:8

Ook de geestelijke leiders van Israël moeten zich beke-
ren. Johannes typeert hen als nageslacht van slangen! 
Sadduceeën en Farizeeën verschillen in veel, maar 
denken beiden dat God hen redt omdat ze kinderen van 
Abraham zijn. Johannes eist echter de bekering ook 
van hen. Met berouw moeten ook zij hun zonden belij-
den tot vergeving. Dan zullen ze aan Gods toorn ontko-
men, anders niet.

Christus alleen redt ons van de toorn Gods over onze 
zonden. Daarvoor moest Hij lijden en zo ingaan in Zijn 
heerlijkheid. Wie een andere weg tot ons behoud ver-
kondigt, moet zich bekeren. Ook geestelijke leiders. 
Breng dan vruchten voort die aan de bekering beant-
woorden, betekent: kom tot berouw en belijd uw zon-
den voor God. Bij Hem is vergeving en eeuwig leven, 
dankzij Christus. Hij zal u en jou dopen met de Heilige 
Geest en met vuur. Brandschoon maakt Hij ons tot ver-
nieuwing van ons leven. Wie echter buiten Hem blijft, 
treft Hij met onuitblusbaar vuur. Kom dus tot berouw en 
boete en geloof in Hem.

Lezen: Mattheüs 3:7-12  Zingen: Psalm 51:3,4

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 april
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 mei

april

06.26
20.53
18.16
05.06



dinsdag  23 april

Othniël sterk in God

Zendingsarbeiders worden door God gezonden om met 
de blijde boodschap tot zegen te zijn voor anderen. God 
zendt hen om de juiste richting te geven aan zondaren. 
De Israëlieten waren het spoor bijster en moesten weer 
op het rechte pad gebracht worden door een zendeling.
De eerste richter die zo door God gezonden wordt is 
Othniël. Zijn Naam betekent ‘mijn sterkte is God’. Hij is 
een halfbroer van Kaleb, de verspieder die door God 
gezegend werd. Othniël is getrouwd met de dochter van 
Kaleb en deelt in die zegen. Als God mensen roept is dat 
nogal eens uit een familie die God vreest. Waar de zegen 
van God van geslacht op geslacht ontvangen is. Dan is 
er concreet gebed of familieleden voor de dienst aan 
God uitgezonden mogen worden. Er groeit liefde in het 
hart om heel hun leven aan God toe te wijden. Van Oth-
niël is niet veel persoonlijke informatie bekend over zijn 
karakter, talenten of opleiding. Het verhaal gaat ook niet 
over hem als een held en zijn kracht, maar over hoe God 
zijn sterkte is. Het laat ons zien hoe God Zijn volk verlost 
door mensen in te schakelen. God hoort het roepen van 
Zijn volk en geeft Zijn Geest om geestelijk leiding te 
geven. Door de kracht van de Geest mogen richters het 
volk een periode van rust en vrede geven.

Richteren 3:7-11&



WoensDag 

24
Laat het nu gebeuren. Mattheüs 3:15

Jezus vraagt bij Johannes Zijn doop aan. Johannes 
doet een poging de rollen om te draaien. U moet míj 
dopen! Jezus spreekt dat niet tegen. Johannes moet 
met de Heilige Geest gedoopt worden. Maar nu moet 
Johannes Jezus met water dopen. Waarom? ‘Op deze 
wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen.’ De 
doop van Jezus door Johannes past in het heilsplan 
van God. Jezus maakt Zich één met zondaren, hoewel 
Hij Zelf geen zonden kent of doet. Jezus laat zien waar 
God recht op heeft: dat Jezus Zich vernedert en geheel 
ondergaat in de wateren van Gods toorn om de zonden 
van Zijn volk te verzoenen en eeuwig leven te geven. 
Johannes moet aan die vernedering van Jezus mee-
werken. Zo is Gods weg om alle gerechtigheid te ver-
vullen. Zijn vernedering brengt voor ons verzoening van 
al onze zonden. Een wonder van Gods genade, waar 
Hij ons in leidt tot kennis van Gods gerechtigheid! Hij 
heeft ertoe besloten in Zijn welbehagen zo de hemel 
voor ons te ontsluiten. Zo geeft Hij ons toegang tot Zijn 
troon, opdat wij genade zouden verkrijgen en wij gehol-
pen zouden worden op Zijn tijd. Amazing grace!

Lezen: Mattheüs 3:13-17 Zingen: Psalm 85:3,4

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 april
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 mei

april

06.24
20.55
19.35
05.31



woensdag  24 april

Ehud is linkshandig

In de aanloop naar een uitzending worden de meeste 
zendingsarbeiders uitgebreid getest. Ze worden eerst 
bevraagd op hun sterke en zwakke punten. Dit geeft 
niet altijd de doorslag, als er maar veel bereidheid is te 
werken aan je houding en je vaardigheden. Soms kan 
de taal een handicap zijn, maar zelfs dat is te leren. De 
tweede richter was Ehud, een man die misschien wel 
de handicap had dat hij linkshandig was. Het belem-
merde hem in zijn carrière. In het oude Israël werd links-
handig gezien als eigenaardig, vreemd of zelfs slecht. 
Gelukkig was dat voor God geen reden om hem niet te 
gebruiken. Juist mensen waar je het niet van verwacht, 
kunnen tot grote zegen zijn voor God en Zijn volk. Ter-
wijl Israël slecht doet in de ogen van God, ziet God in 
Ehud een man die goed kan doen. Hij wordt geroepen 
om op een bijzondere manier de koning van Moab te 
doden. Door zijn linkshandigheid kan hij verrassend uit-
halen met een tweesnijdend zwaard. Zo voltrok Ehud 
het oordeel van God aan de vijand van Israël. Opmerke-
lijk dat een zoon van Benjamin (= zoon van mijn rechter-
hand) met deze geheime boodschap van God weer 
geluk en vrede in het land bracht. God gaat een bijzon-
dere weg met gewone mensen. Zijn rechterhand heeft 
grote kracht.

Richteren 3:12-30&



DonDerDag 

25
Als U Gods Zoon bent ... Mattheüs 4:3

Jezus moet van de duivel bewijzen dat Hij de Zoon van 
God is. Maar Jezus verandert geen stenen in brood. Hij 
werkt niet op bevel van satan. Hij leeft niet bij brood 
alleen. Jezus leeft bij alle woorden van God. Dat is type-
rend voor de Zoon van God.
Jezus springt niet van het tempeldak. Volgens de duivel 
vangen de engelen Gods kinderen op in levensgevaar. 
Maar Jezus leest hem de wet. ‘U zult de Heere, uw God 
niet verzoeken.’ Dat is typerend voor Gods Zoon. Hij 
houdt zich aan wat God wil.
Jezus knielt niet voor de duivel om alle koninkrijken te 
ontvangen. Jezus leest hem weer de wet. ‘De Heere, 
uw God, zult u alleen aanbidden en Hem alleen dienen.’ 
Dat is typerend voor de Zoon van God. Gods wil doen 
is Zijn eten en drinken. (?) Hij offerde Zich daar geheel 
voor op. Tot in de dood aan het kruis. Op de derde dag 
stond Hij op en bewees Hij krachtig de Zoon van God te 
zijn!
Wie de Zoon heeft, heeft eeuwig leven! Houd Hem in 
het oog, ook in het uur van beproeving en verzoeking. 
Met de verzoeking zal Hij ook de uitkomst geven.

Lezen: Mattheüs 4:1-11 Zingen: Psalm 17:3,4

Zon op Volle maan
Zon onder
Maan op
Maan onder

april

06.22
20.56
20.54
05.59



donderdag  25 april

Samgar met ossenstok

In het grensgebied tussen twee rivaliserende stammen 
in Kenia is het niet altijd veilig. De Pokot en Turkana 
stelen het vee van elkaar en soms komt het dan tot een 
gewapend treffen. Voorheen met speren, pijl en boog, 
maar tegenwoordig hebben ze de modernste geweren. 
Op doorreis krijg je vaak een militair in de auto om je te 
beschermen. Onze voorkeur gaat uit naar het reizen 
zonder militair om zo niet bij een gewapend treffen 
betrokken te raken. Ons wapen is gebed om bewaring.
Over Samgar staat maar één vers en één wapenfeit in 
de Bijbel vermeld. Toch schijnt hij wel meer invloed 
gehad te hebben gedurende een lange periode. Debora 
zingt in haar lied over de dagen van Samgar. De han-
delswegen waren in handen van de vijand. De Israëlie-
ten moesten over binnenpaden gaan. Men leefde in 
angst vanwege de plunderende troepen van de vijand. 
In die situatie grijpt Samgar in. Terwijl hij bezig was op 
het veld met ploegen, in het grensgebied met de Filistij-
nen, werd hij overvallen door 600 man. Met zijn ossen-
stok versloeg hij deze vijand. Een stok met aan het eind 
een ijzeren punt, een landbouwwerktuig, werd zijn 
wapen. God wil juist in het zwak zijn van mensen Zijn 
kracht laten zien. Samgar handelde als richter een-
zaam, maar niet alleen.

Richteren 3:31 en 5:6&



VrijDag 

26
Hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm.
 Mattheüs 4:13

Johannes de Doper is gevan gengenomen. De stem van 
de roepende zwijgt. Koning Herodes schijnt de komst 
van het Koninkrijk der hemelen te kunnen verhinderen. 
Maar Jezus verhuist van Nazareth naar Kapernaüm. 
Met Zijn komst in Galilea gaat het grote Licht volop 
schijnen, waarvan Jesaja sprak. Hij verkondigt het 
Koninkrijk van God en doet tekenen en wonderen. Als 
God werkt, wie zal Hem keren?
Dienaren van het Evangelie komen en gaan. We zien de 
kerk in ons land krimpen. Krijgen antigoddelijke machten 
meer grip op mensen dan het Evangelie? Aan het Konink-
rijk van Christus komt geen einde. Het zal de wereld 
overwinnen en vervullen. Ieder zal eenmaal moeten 
erkennen dat Hij Koning is. Als God werkt, wie zal het 
keren?
In dit geloof mogen we Zijn licht weerspiegelen. Niet 
door kracht of geweld, maar door Zijn Geest.
Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij Zijn 
woorden zullen horen, Zijn wonderen zien en Hem zul-
len eren.

Lezen: Mattheüs 4:12-17 Zingen: Gezang 5:3,9

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 mei

april

06.20
20.58
22.13
06.32



vrijdag  26 april

Debora en Barak

In Afrika worden de vrouwen nogal eens onderschat. Ze 
blijven vaak op de achtergrond omdat mannen op de 
voorgrond staan. Toch is de invloed van vrouwen groot 
op het terrein van gezin en gemeente. Daar worden de 
geestelijke leiders geboren. We hebben (groot)moeders 
zien zitten onder de boom op hun troon. Hun gezag 
was nadrukkelijk aanwezig in het delegeren van taken 
en de opvoeding van (klein)kinderen. Het was velen tot 
zegen en het land tot voorspoed. We zien dit ook bij 
Debora, een getrouwde vrouw, een profetes die recht 
spreekt. Ze is geen militaire leider, die taak delegeert ze 
aan Barak. Ze gebruikt haar profetische gave om Barak 
te roepen. God gebruikt haar als instrument om Zijn wil 
bekend te maken. Barak is niet ambitieus, gaat niet 
voor eigen eer en is gehoorzaam aan de Heer. Hij kent 
zijn grenzen en wil daarom niet zonder Debora de strijd 
ingaan. Barak schaamt zich niet om te zeggen dat hij 
bemoediging en steun nodig heeft van een vrouw. Het 
is duidelijk dat de eer van de overwinning dan niet voor 
Barak zal zijn, maar voor een vrouw. Dat verwacht hij 
ook niet, maar gelovend gaan ze op weg, hun eigen 
zwakheid voelend. Steeds meer gaan ze de kracht van 
God verstaan en zo rijst in hen een lied van overwin-
ning.

Richteren 4:1-10&



ZaterDag 

27
Verjaardag Z.K.H. Prins Willem alexander

Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken.
 Mattheüs 4:19

Jezus wandelt langs het water van het meer van Gali-
lea. Wie had gedacht dat het Koninkrijk van God zich zo 
zou baan breken in deze wereld?
Hier zullen de valwinden en hoge golven Hem gehoor-
zamen. Nu gaat Hij als een eenzame wandelaar langs 
de water lijn. Het water zal Zijn voetsporen uitwissen, 
zoals eens het water van de Rode zee Gods voetstap-
pen uitwiste. Toch laat Hij sporen na. Simon en Andreas 
laten hun netten voor wat ze zijn. Jakobus en Johannes 
verlaten hun vader en zijn vissersbedrijf.
De grote Visser van mensen vangt hen met een enkel 
woord: Kom achter Mij! Zo laat de Heere nog Zijn spo-
ren na in deze wereld. Hij wandelt onder ons door Zijn 
Woord. Mensen mogen dat Woord verkondigen en 
doorgeven. De Heere werkt mee door Zijn Geest, zodat 
we achter Hem aan gaan. Om mensen op te vissen uit 
de het doodswater van ons verloren bestaan en over te 
brengen naar het Koninkrijk van Zijn liefde. Kom achter 
Hem aan, leef voor eeuwig en geef op uw en jouw beurt 
dit Evangelie door.

Lezen: Mattheüs 4:18-25 Zingen: Psalm 40:4,5

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 mei

april

06.18
21.00
23.27
07.13



zaterdag 27 april

Een overwinningslied

Soms wordt gezegd dat achter elke grote man een 
grote vrouw staat. Misschien geldt dit ook voor onze 
jarige prins. Natuurlijk gaat dit niet altijd op. Jezus en 
Paulus waren beiden ongetrouwd, maar toch tot grote 
dingen in staat. In de situatie van Barak en Debora klopt 
het wel. Barak had Debora nodig en hij schaamde zich 
daar niet voor. Hun goede samenwerking heeft een 
prachtig lied opgeleverd waarin de overwinning bezon-
gen werd. Debora is de dichteres en bij het zingen heeft 
Barak zijn aandeel gehad en zo is het als een beurtzang 
uitgevoerd. In Kenia wordt de vreugde en dankbaarheid 
ook altijd in een lied verwerkt. Men wil jubelen en zin-
gen, dansen en springen tot eer van God. Zo is dit lied 
net als dat van Mozes (Exodus 15) één lofzang op de 
grote daden van God. Het zijn soms bovennatuurlijke 
wonderen die wij niet verwachten, maar bij God moge-
lijk zijn. God gaat voor Zijn volk uit en zorgt voor de 
overwinning. Hij laat een noodweer komen en maakt de 
beek Kison tot een bruisende rivier waarin 900 paarden 
en wagens wegzakken. Met afgoden durfde Israël de 
strijd niet aan, daarom bleven schild (verdediging) en 
speer (aanval) werkloos staan. Debora laat echter zien 
dat de zaak van Israël en van God samenvallen. Gelo-
ven wij dat ook?

Richteren 5:1, 7-8, 12, 20-22, 31&



ZonDag 

28
En zij aten allen en werden verzadigd.  Markus 6:42

Jezus gaat er met Zijn discipelen even tussenuit naar 
een eenzame plaats. Rusten op zijn tijd is goed. Ook in 
de dienst aan het Evangelie.
De schare liet Hem echter niet met rust. Ze willen Jezus 
zien en horen. Hij ziet hen komen en wordt met ontfer-
ming over hen bewogen. Leven en overvloed stromen 
naar hen toe. Jezus geeft hun onderwijs over Gods 
Koninkrijk. En passant neemt Hij Zijn discipelen daarin 
mee. ‘Geeft u hen te eten’, zegt Jezus tegen het eind 
van de dag. Hij wil de schare niet hongerig naar huis 
sturen. Hij wil hun laten horen en zien Wie Hij is: Herder 
en Gastheer, Die in de woestijn Zijn kudde weidt en 
voedt tot verzadiging toe.
Zijn ontferming vindt in God zijn Bron. Met vijf broodjes 
en twee visjes voedt Hij hen allen, vijfduizend mannen; 
vrouwen en kinderen niet meegeteld.
Elke Zondag toont Hij in Woord en sacrament Zijn ont-
ferming. Hij zal ons leven geven en overvloed in de 
woestijn van dit leven. Zoek Hem en ga zitten aan Zijn 
voeten. Hij zal ook u en jou rust geven, leven en over-
vloed.

Lezen: Markus 6:30-46 Zingen: Psalm 23:1,2,3

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 mei

april

06.16
21.02
00.32
08.04



zondag  28 april

Gideon en tekenen

Gideon is van eenvoudige afkomst. Hij stelt zich heel 
bescheiden op. Binnen de stam van Manasse heeft zijn 
familie weinig in te brengen en is hij zelf de jongste. 
Waarom wil God hem dan gebruiken? Hij maakt eerst 
bezwaar en loopt liever voor de roepstem van God weg. 
God noemt hem echter een strijdbare held en hij moet 
gaan in gehoorzaamheid aan Gods bevel. Gaan in de 
kracht van het geloof omdat God hem gezonden heeft. 
De overwinning hangt niet af van ons, maar van Gods 
hulp. God roept ons om te worden wie we zijn in Zijn 
kracht. Gideon vraagt tekenen ter bevestiging en God 
geeft die ook. Gideon is zwak en heeft tekenen nodig 
ter versterking van het geloof dat God hem zeker helpt.
God wil niet dat Israël zegt dat ze zichzelf verlost heeft, 
maar hier wordt duidelijk dat God verlost door Gideon. 
Zo groeit Gideon in zijn geloof door het altaar van Baäl 
af te breken, het leger van 32.000 tot 300 te reduceren 
en met een list (bazuin, fakkel en kruik) de vijand te ver-
slaan. Gideon gebruikt wijsheid die God geeft, maar 
blijft een gewoon mens als wij. Het aanbod om koning 
te worden slaat hij af, maar intussen gedraagt hij zich 
wel als een koning. Zien we dat gevaar van overmoed? 
Het voorbeeld van Jezus bewaart ons voor die valkuil.

Richteren 6:11-18, 36-40, 7:9-15&



MaanDag 

29
Zalig zijn ... Mattheüs 5:1

Heel veel mensen willen Jezus horen. Hij gaat de berg 
op en neemt daar plaats. Zijn mond gaat open en Hij 
zegt: ‘Zalig zijn ...’ Als een koning op een troon richt Hij 
Zich tot Zijn discipelen. Hij zegt wie zalig, wie gelukkig 
zijn te prijzen in het Koninkrijk der hemelen. Aan wie 
denken u en jij? Jezus noemt negen groepen mensen. 
Of zijn zij één groep, onderscheiden in negen typen? 
’t Zijn de armen van geest, zij die treuren, de zachtmoe-
digen, zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
de barmhartigen, de reinen van hart, de vredestichters, 
zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, zij die 
gesmaad worden om Christus’ wil.
Waarom zijn ze zo gelukkig te prijzen? Niet om hun lot, 
maar om hun God en Koning! De Heere is hun Koning 
en Jezus hun Heer. Voor hun redding en bevrijding, hun 
leven en toekomst staat Hij borg. Gods hele Koninkrijk 
is voor hen. Alle macht in hemel en op aarde is Hem 
gegeven! Zalig om van Hem te horen. Om bij Hem te 
horen en van Hem te zijn. Zo is het, was het en zal het 
zijn! De Heere zegt het Zelf! Geloof Hem op Zijn Woord. 
Verhard u niet, maar laat u leiden.

Lezen: Mattheüs 5:1-12 Zingen: Psalm 95:1,2

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 mei

april

06.14
21.03
--.--

09.05



maandag  29 april

Tola en Jaïr

Na de veertig jaar rust tijdens de periode van Gideon, 
komt er een tijd van chaos. Abimelech, de zoon van 
Gideon, doodt al zijn zeventig broers en laat zich uitroe-
pen tot koning. Jotham, de jongste zoon van Gideon, 
ontkomt aan het bloedbad. Als een profeet spreekt hij 
het Godsoordeel uit over de goddeloosheid van Abime-
lech. Vreselijke taferelen hebben zich afgespeeld die wij 
ons niet echt kunnen voorstellen. Wie onrecht zaaien zul-
len rampen oogsten. Gelukkig laat God Zijn volk niet los 
en blijft Hij trouw. Hij laat Tola en Jaïr opstaan om het volk 
te verlossen. Ze kwamen uit verschillende stammen en 
het gebeurde wel vaker dat gelijktijdig in twee gebieden 
de rust terugkeerde. Er is niet zo veel over hen bekend. 
De namen en jaartallen zijn historische feiten, daar maken
we uit op dat het waar gebeurde verhalen zijn. De dertig 
zonen in dertig nederzettingen (dorpen) op dertig ezel-
hengsten laat zien dat deze familie zich goed wist te 
organiseren. In een periode van vrede en voorspoed 
kunnen afkomst en rijkdom je positie bepalen. In Kenia 
zie je vaak dat het hoofd van een familie of stam zijn bezit 
ten gunste van het dorp of de regio laat zijn. Met zijn 
vrouwen, kinderen en vee kan hij veel betekenen, een 
voorbeeld zijn voor anderen. Zo gebruikt God ons in Zijn 
dienst.

Richteren 10:1-5&



DinsDag 

30
Koninginnedag
Verjaardag prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen ... 
 Mattheüs 5:16

Discipelen van de Heere Jezus zijn het zout der aarde en 
het licht der wereld. Met zout en licht doelt Jezus op hun 
betekenis voor de wereld. Zout is een smaakmaker. 
Christenen geven met woorden en daden van geloof, 
hoop en liefde een goede smaak aan het leven. Zout is 
een conserveringsmiddel. Christenen zijn gericht op het 
behoud van mens en dier, van heel Gods schepping. Zout 
is ook bederfwerend. Christenen bestrijden onbarmhar-
tigheid, ongerechtigheid, de waan van de dag. Ze gaan 
voor een hoge kwaliteit van leven. Elke dag is het Konings-
dag. Ze laten de driekleur van geloof, hoop en liefde vro-
lijk wapperen in de wind van de Geest. Lang leve de 
Koning, is hun volkslied. Jezus roept ons op zo te leven. 
Het beeld daarvoor is het licht. Laat uw licht zo schijnen 
voor de mensen. Meer hoeven we niet te doen. Met min-
der kan het niet: een stad op een berg is zichtbaar in de 
hele omgeving. Een lamp op de kandelaar verlicht allen 
die in huis zijn. Wees Christusgezind, wees zout der aarde 
en licht der wereld, ook op Koninginnedag.

Lezen: Mattheüs 5:13-16 Zingen: Psalm 97:6,7

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 mei

april

06.12
21.05
01.26
10.15



dinsdag  30 april

Jefta de vrijbuiter

De jeugd van Jefta is niet zo makkelijk geweest. Hij was 
een zoon van een prostitué. Zijn vader kreeg meer 
zonen bij zijn echte vrouw en die joegen Jefta weg zodat 
hij geen erfenis kreeg. Hij vluchtte naar Tob en als strijd-
bare held verzamelde hij avonturiers om zich heen. Het 
werd een vrijgevochten bestaan wat meestal niet voor 
een goed karakter zorgt. Toch werd het een goede trai-
ning voor zijn toekomst. Zo werd hij net als Jezus door 
zijn halfbroers verstoten, maar door God uitgekozen 
om leider te zijn. Bijzonder dat mensen die hem eerst 
verwerpen, hem later nodig hebben. Zo kent Jefta 
hoogtepunten en dieptepunten in zijn leven. In de ont-
moeting met zijn ‘broeders’ laat hij zien dat hij wil leven 
in afhankelijkheid van God. Hij laat oudsten van het volk 
een eed afleggen voor het aangezicht van God. Vervol-
gens doet hij ook zelf een roekeloze gelofte met ingrij-
pende gevolgen. God vraagt geen mensenoffers en 
daarom moest zijn dochter haar leven in eenzaamheid 
aan God wijden. Jefta heeft in de confrontatie met zijn 
vijanden laten zien dat hij kon onderhandelen met veel 
geduld. Zijn eerste keuze was om in vrede te leven met 
mensen. Als het niet anders kon was een conflict zijn 
tweede keuze. Een weg die Jezus ons ook geleerd 
heeft.

Richteren 11:1-11&
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Pinksterzendingscollecte
Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de 
Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zon-
den; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvan-
gen.’

Dit zei Petrus op de eerste pinksterdag tegen de 
eerste gelovigen. In navolging hiervan vertellen onze 
zendingswerkers het Evangelie wereldwijd.

Met de pinksterzendingscollecte draagt u bij aan het 
zendingswerk.
Uw steun kan niet gemist worden!



WoensDag 

1
maar wie doet en onderwijst ... Mattheüs 5:19

Als er één trouw is aan de wet en profeten, dan is dat de 
Heere Jezus wel. In Zijn daden en onderwijs staan liefde 
tot God en de naaste centraal. Alle gerechtigheid vervult 
Hij tot in Zijn kruisdood toe. Hij staat op om die gerech-
tigheid ons eigen te maken door Zijn Geest. Hij maakt 
ons deelgenoot van een onschatbaar heilgeheim.
Christus is het Einde van de wet en de profeten. Zij wij-
zen Hem aan als de grote Vervuller. Zo maakt Hij ook 
Zichzelf bekend in de Bergrede. Hij maakt geen einde 
aan de wet, maar laat die ten volle gelden. Niets zal 
onvervuld blijven.
Hij zal Zich ook een volk vormen dat Hem zal volgen in 
het spoor van Zijn gerechtigheid. Zij zullen wonen in het 
Rijk waarin de bergen vrede zullen dragen en de heu-
vels het heilig recht.
Wie zullen dat Rijk met ere ingaan? Wie de geringste 
geboden doet en onderwijst. De zachtmoedigen en de 
vredestichters. Zij, die door lijden en geloof in Christus 
de loopbaan lopen die hun is voorgesteld. Ga in Zijn 
voetspoor. Hij zal u en jou genade en eer geven.

Lezen: Mattheüs 5:17-20 Zingen: Psalm 84:3,6

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 2 mei
Maan onder n.m. 10 mei

mei

06.10
21.07
02.09
11.29



woensdag  1 mei

Ebzan, Elon, Abdon

Deze keer staan drie zogenaamde ’kleine’ richters op. 
We weten soms niet meer dan hun naam, hun stam, de 
plaats waar ze begraven worden en hoe lang ze richter 
waren. Drie verschillende persoonlijkheden die elk op 
eigen manier leiding gaven. Ebzan had dertig zonen en 
dertig dochters, een teken van grote rijkdom. Door 
dochters uit te huwelijken en voor zijn zonen elders 
dochters te halen wist hij eenheid tussen de stammen 
te realiseren. Van Elon is weinig meer bekend dan de 
tien jaar richten, sterven en begraven worden. Een lei-
der die wat passief geweest is en geen grote heldenda-
den heeft gedaan. Abdon was met zijn zeventig (klein)
zonen op ezelhengsten ook gezegend met rijkdom en 
kreeg daarmee aanzien. Hun mogelijkheid om te reizen, 
vracht te vervoeren en te communiceren herkennen we 
uit Kenia. Daar waren de (motor)fietsen vaak het middel 
om iets voor anderen te betekenen. Zo gaan leiders 
vaak zelfstandig hun weg, niet steunend op anderen, 
maar wel afhankelijk van hun God. Wanneer we ons 
dan zo door God ingeschakeld weten moeten we soms 
wat eigenmachtig optreden. Met het gezag dat God je 
geeft kun je tegen bepaalde trends ingaan. Dat lijkt een-
zaam te zijn, maar als individu blijf je deel van een (h)
echt team, de gemeente van Christus.

Richteren 12:8-15&



DonDerDag 

2
Maar Ik zeg u ... Mattheüs 5:22

Nu gaat Jezus zeggen wat Hij concreet bedoelt met ‘de 
geringste geboden doen en onderwijzen’. Hij neemt het 
gebod ‘u zult niet doden’. De traditionele uitleg zegt dat 
wie doodslaat, het vonnis verdient. Maar Ik zeg u ... 
zegt Jezus dan. Zijn uitleg bij dit gebod is anders. Wie 
onterecht boos is op zijn broer, verdient vonnis. Wie 
tegen zijn broer ‘raka’ − sufferd − zegt, zal schuldig 
staan voor het Sanhedrin. Wie zou zeggen ‘dwaas’, zal 
schuldig zijn. Hem wacht het helse vuur. Een geringe 
overtreding verdient al een stevige veroordeling. Zo 
beweegt Jezus Zijn discipelen en ons tot leven in zacht-
moedigheid en vrede.
Nog een concreet voorbeeld. Verzoening met de broer 
die iets tegen je heeft, gaat vóór offers brengen aan 
God. Laat je offergave staan en ga je eerst met hem 
verzoenen. Daarna mag je offeren.
Maak er dus werk van geen scheldwoorden te gebrui-
ken. Verzoen u eerst met wie iets tegen u heeft en ga 
daarna naar de kerkdienst, de heilige doop, het heilig 
avondmaal. Zo zegt de Heere.

Lezen: Mattheüs 5:21-26 Zingen: Psalm 139:1,14

Zon op Laatste kwartier
Zon onder
Maan op
Maan onder

mei

06.08
21.08
02.44
12.46



donderdag  2 mei

Simson de nazireeër

In de vier hoofdstukken 13-16 lezen we over het leven 
van Simson. We raken onder de indruk van zijn daden 
die uitlopen op een climax. Eerst 30 mannen, daarna 
300 vossen, 1000 Filistijnen, 3000 mannen en vrouwen 
die in de tempel door Simson gedood worden. De anti-
climax in het verhaal is dat hij steeds meer op eigen 
kracht gaat vertrouwen en niet op God. Daarom wist hij 
niet dat God en Zijn kracht van hem geweken was. Het 
werkt soms heel nauw hoe onze houding is tegenover 
God. Het geheim van ‘nazireeër zijn’ mag je best delen, 
maar je moet niet de eer van God stelen. Zolang Hij ons 
de kracht geeft komt Hem alle lof, dank en eer toe. Sim-
son had een zwak voor vrouwen en zijn seksuele harts-
tocht werd zijn ondergang. Waar God het eerst als 
aanleiding gebruikt tegen de vijand, wordt het later oor-
zaak voor de vijand om Simson te verleiden. De ver-
menging van werk en privé, zaken en het meisje kan 
levensgevaarlijk zijn. Simson gebruikt dan niet meer het 
meisje, maar het meisje gebruikt hem. Wanneer hij 
finaal uitgeschakeld is roept Simson weer tot God. Zijn 
leven, toegewijd aan God, krijgt een mooi slot. God is 
hem genadig en wil hem blijven gebruiken zoals hij is. In 
onze zwakheid wordt de kracht van God volbracht.

Richteren 13:1-5, 16:16-20&



VrijDag 

3
Maar Ik zeg u ... Mattheüs 5:28

Jezus neemt nu het gebod: u zult niet echtbreken. Dit 
gebod veroordeelt de daad. Maar Jezus verbiedt een 
man naar een getrouwde vrouw te kijken om haar als 
eigen vrouw te begeren. Hij bestempelt deze vorm van 
contact zoeken als echtbreuk plegen in je hart.
Vervolgens roept Jezus op om scherprechter te 
zijn over je eigen oog en hand. Elk klein begin dat 
aanleiding kan zijn tot echtbreuk, moet vermeden 
worden. Een reine van hart dient zijn hele lichaam 
onder strenge tucht te houden. Dan zal hij God 
zien. Volharden in de zonde brengt niet bij God!
Jezus houdt dan de gegroeide echtscheidingspraktijk 
tegen dit licht. Scheidingen op andere grond dan over-
spel wijst Hij af. Dat roept natuurlijk allerlei vragen op 
over de echtscheidingspraktijk in onze tijd. Maar Jezus 
roept ons hier in de eerste plaats persoonlijk op om te 
leven volgens de levensstijl van het Koninkrijk en dat 
vraagt om tucht over elk lichaamsdeel dat verleidt tot 
zondigen of doet zondigen.

Lezen: Mattheüs 5:27-37 Zingen: Psalm 119:1,2,3

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 10 mei

mei

06.06
21.10
03.13
14.01



vrijdag  3 mei

Helden door geloof

Inmiddels hebben we aandacht besteed aan twaalf hel-
den die in het boek Richteren vermeld staan. Eli en 
Samuël werden ook onder de richters gerekend totdat de 
eerste koning kwam. Het steeds terugkerend refrein van 
afval- oorlog-vrede roept steeds weer om een held. 
Waarom doen mensen steeds wat slecht is in de ogen 
van God? Omdat ze doen wat goed is in eigen ogen. In 
onze tijd doen we ook heel veel slecht, maar dat voelt 
goed. We hebben niet eens meer door dat het slecht is 
omdat de normen en waarden uit de Bijbel steeds meer 
vervagen. Hoe lang blijft God mensen sturen om ons die 
richting te wijzen? Zolang redders nodig zijn in tijd van 
oorlog en rechters in tijd van vrede. Deze helden zijn 
steeds te zwak om Gods roeping te volbrengen. Het roept 
om de sterke held Jezus Die via de lijn van David Koning 
zal zijn. Alles wat de richters deden was niet genoeg, maar 
door het geloof waren ze wel tot grote dingen in staat. Hun 
overwinningen door geloof waren overwinningen van 
God. Vaak staat er ook bij dat de Geest van God op hen 
was (Richteren 3:10), daar werden ze mee bekleed (6:34) 
of door aangevuurd (13:25). Zolang Die Geest nog vaardig 
wordt over mensen als Simson (14:6,19; 15:14) en over 
ons wordt met Zijn hulp het werk van God op aarde 
gedaan.

Hebreeën 11:32-34&



ZaterDag 

4
Herdenking oorlogsslachtoffers

Maar Ik zeg u ... Mattheüs 5:44

Jezus geeft nu Zijn uitleg van het gebod over naasten-
liefde. Hij gebiedt een onbeperkte naastenliefde. Niet 
alleen volksgenoten zijn naasten, ook tollenaars en ver-
volgers onder hen. Ook Samaritanen en heidenen, die 
leven onder andere wetten en met andere goden, zijn 
naasten. Gods zorgende liefde voor heel Zijn schepping 
is de bron en de norm voor de naastenliefde. Hij laat 
Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. Hij laat 
het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Christelijke naastenliefde uit zich in het koesteren van 
liefde voor de vijand, zoals zegenen die u vervloeken, 
wel doen aan wie u haten, bidden voor wie u smadelijk 
behandelen en vervolgen. In een tijd van vrede en een 
tijd van oorlog. Zo kunnen we kinderen van God wor-
den.
Zulke naastenliefde is meer dan liefde voor mensen die 
ons liefhebben. Ze is ook meer dan loyaal zijn aan de 
eigen groep, gemeente, kerk, land of continent. Ze over-
stijgt deze begrenzingen. Daarom zegt Jezus: Zalig de 
barmhartigen, hun zal barmhartigheid bewezen worden.

Lezen: Mattheüs 5:38-48 Zingen: Psalm 146:1,5,6

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 10 mei

mei

06.04
21.12
03.38
15.15



zaterdag 4 mei

Jezus, Richter-Koning

Er is een Verlosser,
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij.
Jezus, mijn Verlosser,
niemand is aan U gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.
Dank U, o mijn Vader.
U gaf Uw eigen Zoon,
Uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan.
Ja, de dag zal komen
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning dienen
voor eeuwig en eeuwig.
Opwekking 263

Richteren 17:6, 18:1a, 19:1a, 21:25&



ZonDag 

5
Bevrijdingsdag

Ik ben de Heere, uw God, Die u uit het land Egypte, uit 
het slavenhuis, geleid heeft. Exodus 20:2

Een bevrijdingsdag om nooit te vergeten!
Geen datum, wel een feit: God heeft Zijn volk bevrijd uit 
de slavernij van Egypte. Het hele Oude Testament door 
wordt Israël er weer aan herinnerd. Kennelijk is dat 
nodig … Omdat ze het, omdat ze Hem vergeten …

En wij? Toch maar goed dat 5 mei als ‘bevrijdingsdag’ 
op de kalender staat? Zouden we het anders vergeten? 
Die kans is (nog) klein, maar het is goed om er bij stil te 
staan en God te danken.
5 mei … anders dan de bevrijding uit Egypte. Daar wor-
den we vandaag ook weer aan herinnerd. De kans dat 
Exodus 20 vanmorgen bij u in de kerk gelezen wordt, is 
groot. Zult u niet vergeten waar ‘de wet’ mee begint? 
Met bevrijdingsnieuws! Omdat de Heere uw en jouw 
God wil zijn.
Laten we niet vergeten dat dit goede nieuws niet alleen 
iets voor de kerk en de Zondag is, maar voor alle dagen 
van de week. Goede Zondag en een gezegende week!

Lezen: Deuteronomium 5:1-7 Zingen: Tien Geboden:2,9

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 10 mei

mei

06.02
21.13
04.01
16.27



zondag  5 mei

Gedenken

In Psalm 77 treffen we Asaf aan bij een gedenksteen. 
Zijn lied komt maar moeilijk op gang. Hij zucht meer 
dan hij zingt. Bij zijn gedenksteen komt Asaf tot zich-
zelf. Hij overdenkt wie hij is geweest en spiegelt zichzelf 
in de goedheid en trouw van God. Hij heeft het niet 
breed en niets is voor deze Asaf vanzelfsprekend. Waar 
zou hij zijn als God hem zou vergeten? Als de Heere nu 
eens niet meer van genade zou weten? Als Gods goed-
heid nu eens op zou houden? En als er op Gods belof-
ten een houdbaarheidsdatum zou staan? Al mijmerend 
wordt hij steeds stiller, kleiner en kwetsbaarder. Tot zijn 
oog ineens op die oude gedenksteen valt. De steen die 
hem herinnert aan vroeger. Toen de hand van God 
bevrijdde uit Egypte, een weg wist te banen dwars door 
de golven en Zijn kinderen in leven hield midden in de 
woestijn. Langzaam dringt het tot Asaf door dat de God 
van gisteren dezelfde is als vandaag en morgen. Gaan-
deweg is Asafs lied toch op de toonhoogte gekomen 
van vertrouwen en verwachting. Al zingend staat Asaf 
weer stevig in zijn schoenen en kan hij weer verder. 
Samen met zijn God. Een passende psalm om te lezen 
op deze Bevrijdingsdag, is het niet?

Psalm 77&



MaanDag 

6
IK BEN … Exodus 3:14

Gisteren lazen en hoorden we de Tien Geboden. Die 
goede Wet van God die begint met ‘Ik ben de Heere, 
uw God’.
De Heere, Jahweh, IK BEN … Mozes had al eerder en 
nader met ‘de God van Abraham, Izak en Jakob’ ken-
nisgemaakt. We hebben het net gelezen. ‘IK BEN DIE IK 
BEN’, het blijft raadselachtig. En in de Hebreeuwse Bij-
bel ook letterlijk onuitsprekelijk: JHWH. En vol eerbied 
houden de Joden het op ‘Adonai’. Want Hij is nooit in 
onze woorden te vatten; nooit krijgen we Hem in de vin-
gers. Hij is God …
Maar Hij spreekt wel! En met die wonderlijke Naam 
maakt Hij Zich wel bekend en mogen wij Hem (aan)roe-
pen. Hij is uit op een relatie. Daarom riep Hij Abraham, 
profeten en vele anderen. En ‘in deze laatste dagen 
heeft Hij tot ons gesproken door Zijn Zoon’ (Hebreeën 
1:1). Naar Zijn IK-BEN-uitspraken willen we de rest van 
deze twee weken luisteren.

Lezen: Exodus 3:1-15 Zingen: Psalm 81:11,12

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 10 mei

mei

06.00
21.15
04.23
17.38



maandag  6 mei

Danken

‘We komen niets tekort behalve dankbaarheid.’ Een uit-
drukking die bij ons thuis vroeger nog al eens gebruikt 
werd. En er zit iets in. In een oud catechismusboekje 
wordt de vraag opgeworpen: ‘Wat is het meest dank-
bare schepsel?’ Het antwoord luidt: ‘De hond!’ Ook de 
Bijbel is niet optimistisch over de dankbaarheid van 
mensen. Er wordt wat af gemopperd en gezeurd. Denk 
alleen maar eens aan de reis door de woestijn waarin 
de Heere God de Israëlieten werkelijk alles geeft wat zij 
nodig hebben. En toch lezen we steeds opnieuw dat de 
mensen beginnen te ‘murmureren’. Tegen elkaar, tegen 
hun leiders en ook tegen God. In veel psalmen klinkt de 
oproep om de Heere te loven, te prijzen en te danken. 
Kennelijk zit dankbaarheid niet echt in ons bloed. Dank-
baar zijn betekent overigens niet dat we de hele dag 
met een soort verheven glimlach door het leven zouden 
moeten gaan met ons hoofd in de wolken. In Psalm 103 
is iemand aan het woord die beseft dat wij mensen 
schuldig zijn en sterfelijk. Toch laat deze psalmist zich 
daardoor niet te neerdrukken. Hij beziet zijn zwakheid 
en tekort in het licht van Gods overweldigende verge-
vende liefde en niet aflatende trouw. En zo bezien is het 
waar: we komen niets tekort dan dankbaarheid.

Psalm 103&



DinsDag 

7
Ik ben (…) het niet! Johannes 1:20

Het zijn de woorden van Johannes de Doper in ant-
woord op de vraag vanuit Jeruzalem: wie bent u? Niet 
de Christus, de beloofde Gezalfde, de gezonden Mes-
sias. Die komt ná mij, zegt Johannes; en een dag later 
(vers 29) ziet hij Hem aankomen: ‘Zie het Lam van God 
Dat de zonde van de wereld wegneemt!’
Dat kan Johannes niet, maar hij mag Hem wel aanwij-
zen. En zo wordt Jezus geopenbaard, komt Hij voor de 
dag. Zo wordt duidelijk Wie Hij is: de Zoon van God. 
Het optreden van de Doper rondt de evangelist in 
hoofdstuk 3:30 af met de bekende woorden: ‘Hij (Jezus) 
moet meer worden, ik (Johannes) echter minder.’ Bij 
Hem moet je zijn, want wie in Hem gelooft heeft eeuwig 
leven. Blijf je niet luisteren, dan blijft de toorn van God 
op je …
Met deze klem gaan we luisteren naar de woorden van 
de evangelist Johannes. Woorden van Jezus waarin hij 
ons laat zien Wie het wél is …
IK BEN … zegt Jezus. Hij komt met uitgestoken hand 
op ons af en stelt Zich voor. Weet u al wie u bent? En, 
wat ga jij over jezelf zeggen?

Lezen: Johannes 1:19-34 Zingen: Psalm 103:2,6

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 10 mei

mei

05.58
21.17
04.45
18.47



dinsdag  7 mei

Woede

Van de psalmen kunnen we leren dat zingen en bidden 
niet alleen kan als je ervoor in de stemming bent. In de 
psalmen horen we mensen zingen terwijl ze midden in 
de ellende zitten. Soms lijkt echter zelfs de psalmisten 
het zingen te vergaan, zoals in Psalm 137. Het is een 
gebed in ballingschap maar van zingen komt het niet. 
De harpen zijn aan de wilgen gehangen. ‘Hoe zouden 
wij een lied van de Heere zingen in een vreemd land?’ 
Er zit geen muziek meer in hun leven. Wel pijn, verdriet, 
verlatenheid. En woede! Die woede komt sterk naar 
boven in de laatste regels van deze psalm. De psalmist 
heeft genoeg van al het kwaad dat in deze wereld wordt 
aangericht door boosaardige mensen. En hij schrikt er 
niet voor terug om zijn woede, haat en afkeer te uiten 
naar God. Het is goed om te weten dat we met God 
werkelijk alles kunnen delen wat in ons hart leeft. Juist 
ook dat wat op de bodem van ons hart leeft aan nega-
tieve gevoelens en duistere gedachten. Ook die dingen 
mogen we aan God toevertrouwen. In Gods licht kan 
dan duidelijk worden welk deel van onze woede terecht 
is en welk deel wellicht voortkomt uit verkeerde motie-
ven. God is bij machte om te Zijner tijd onze felste haat 
te veranderen in mededogen en wellicht zelfs in verge-
ving. Om Jezus wil.

Psalm 137&



WoensDag 

8
IK BEN het, Die met u spreek. Johannes 4:26

Misschien had u deze zelf niet genoemd in het rijtje IK-
BEN-teksten. IK BEN het Brood des levens bijvoorbeeld 
is wel meer herkenbaar. Maar juist tegen de achter-
grond van de Doper die zegt dat hij het niet is, vallen 
deze woorden op. Het is regelrechte openbaring!
Jezus is bij de Jakobsbron in gesprek geraakt met een 
Samaritaanse vrouw, en wat voor één … Voor Hem alle 
reden om haar op het goede spoor te zetten. En pas-
sant worden dan meteen haar gangen als zondige 
dwaalwegen gemarkeerd. Maar zo wordt een onbe-
kende, Joodse ‘mijnheer’ de zevende Man in haar leven 
en … dat moet toch wel de Messias zijn?? Inderdaad!

Hebt u zó al kennis met Hem gemaakt? ‘IK BEN het, 
Die met u spreek’, zegt Jezus. Wat hebben u en ik dan 
nog te zeggen? Als Hij met u in gesprek gaat, wat komt 
er dan allemaal boven water …? Schrikken? Maar weet 
u, Hij is de Messias, het Lam van God Dat de zonde van 
de wereld wegneemt. Dan weet Hij met die van u en jou 
en anderen toch ook wel raad?

Lezen: Johannes 4:1-26  Zingen: Psalm 36:3

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 10 mei

mei

05.57
21.18
05.10
19.54



woensdag  8 mei

Doen

In Psalm 119 horen we iemand hoog opgeven van Gods 
geboden. Deze zanger zingt er niet alleen over. Hij is 
vastbesloten deze geboden ook in praktijk te brengen. 
Deze psalm daagt ons uit om niet alleen dagelijks Gods 
woorden te lezen en te overdenken maar er ook handen 
en voeten aan te geven in ons dagelijkse leven. Een 
oude fabel vertelt over een groep tamme ganzen die 
een comfortabel leven leidde op een boerenerf. Op een 
dag kwam er een wilde gans langs die nogal filosofisch 
was ingesteld en geregeld het woord nam. ‘Beste 
medeganzen,’ zei hij dan bijvoorbeeld: ‘jullie beseffen 
toch wel dat er meer is dan dit kleine erf waar jullie op 
rond scharrelen? Onze voorvaderen waren gewoon hun 
vleugels uit te slaan en uit te vliegen in de wijde wereld 
waar zoveel moois en goeds is te beleven. Waarom 
laten jullie je vleugels ongebruikt en doen jullie niets 
anders dan wroeten in de modder?’ Steeds als hij het 
woord nam, waren de tamme ganzen een en al oor. Ze 
genoten van zijn inspirerende verhalen over de ins en 
outs van vliegen. Geregeld kwamen de tamme ganzen 
bij elkaar om de verhalen van de wilde gans uit te plui-
zen en samen te zoeken naar diepere lagen in zijn filo-
sofie. Ze waren er maar wat druk mee. Aan één ding zijn 
de tamme ganzen echter nooit toegekomen: vliegen!

Psalm 119:1-8&



DonDerDag 

9
Hemelvaartsdag

IK BEN het Brood des levens. Johannes 6:35

Vandaag, Hemelvaartsdag, denken we terug aan Jezus’ 
vertrek van deze aarde. We vieren het dat Hij weer terug 
is bij Zijn Vader in de hemel. Daar zet Hij Zijn werk voort.
Het werk waarvoor Hij eerder uit de hemel neergedaald 
was op aarde. Daar praatte Hij openlijk over, over Zijn 
herkomst en identiteit. Mozes gaf … nee, in Mozes’ tijd 
gaf de Vader manna, brood uit de hemel. Maar dat gaf 
geen eeuwig leven. Het ware Brood uit de hemel wel. 
‘En dat BEN IK’, zegt Jezus!
Als Hij Zich zo voorstelt en dat verder uitdiept, roept dat 
heel wat irritatie en discussie op (vers 41, 52 en 60). 
‘Harde woorden, wie kan het aanhoren?’

Hebt u er ook moeite mee? Laten we niet te snel zeg-
gen dat wij niet in die valkuil zullen stappen … Waar 
gaat het u om in de ontmoeting met Jezus? Om Zijn 
gaven (brood, vergeving, leven) of om de Gever Zelf? 
Waar bidden we eigenlijk om? Heb je wat van Hem 
nodig of is het je om Hem Zelf te doen?

Lezen: Johannes 6:25-40  Zingen: Psalm 105:22

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 10 mei

mei

05.55
21.20
05.37
20.59



donderdag  9 mei

Intocht

In onze Nederlandse cultuur zetten we elkaar niet zo snel 
op een voetstuk. Ook van onze leiders zien we het liefst 
dat ze zo gewoon mogelijk doen. In het Midden-Oosten 
gaat men heel anders met leiders om. In veel landen 
hangen overal levensgrote portretten van de president of 
koning met daarop uitbundige lofprijzingen. Hier in Bei-
roet hebben we de afgelopen jaren verschillende keren 
meegemaakt hoe populaire staats hoofden van bevriende 
naties door uitzinnige Libanezen werkelijk als een soort 
verlossersfiguren werden binnengehaald. Men versiert 
de straten met megagrote afbeeldingen en langs de 
hoofdstraat vanaf het vliegveld naar het centrum van de 
stad wordt de leider begroet en geëerd door een joe-
lende menigte. Op Hemelvaartsdag gedenken wij de tri-
omfantelijke intocht van de Heere Jezus in de hemelse 
gewesten. Het is bij uitstek de dag om de macht en over-
winning van Jezus te vieren met lof en dank. Psalm 24 is 
een uitbundig intochtslied dat goed past bij Hemel-
vaartsdag. We zingen vanaf de aarde als het ware de 
hemelpoorten open, zodat de Koning der ere binnen kan 
gaan. Wie Hij is, deze Koning der ere? De Heere van de 
legermachten, sterk en geweldig in de strijd. Hem is 
gegeven alle macht, in hemel en op aarde.

Psalm 24&



VrijDag 

10
IK BEN het Licht der wereld. Johannes 8:12

De Heere Jezus geeft onderwijs in de tempel. Niet dat 
Hij daar nou echt welkom is … Lees Johannes 7:32 
maar, of het gedeelte volgend op de lezing van vandaag 
(vers 21-59). Ze willen van Hem af, maar Hij blijft gewoon 
zeggen Wie Hij is (IK BEN …: vers 24, 28 en 58). Hij is 
immers in de wereld gekomen om Licht in de duisternis 
te zijn (Joh. 1:4-5,9)?
Maar het gaat niet alléén over Zijn identiteit. Kijk maar 
eens op welk moment Jezus zegt dat Hij het Licht der 
wereld is. Hij wordt in Zijn onderricht gestoord als ze 
met een vrouw aankomen die op heterdaad betrapt is 
op overspel… Dat wordt steniging, toch? O ja, en was 
daar geen man bij (Leviticus 20:10) vragen we ons af? 
En wie van jullie is zonder zonde? vraagt Jezus indirect.
Na dat incident gaat Hij ‘gewoon’ verder met Zijn onder-
wijs. Hij is het Licht der wereld en als je Hem volgt, dan 
wandel je niet in de duisternis… Hoeveel zwarte kanten 
zaten er in dat incident? Ja, ook bij die vrouw. Maar 
niemand ging vrijuit! En wij: hoe zien wij de ander? Als 
een zondaar die gepakt moet worden of als een mens 
die net als wij vergeving nodig heeft?

Lezen: Johannes 8:1-20 Zingen: Psalm 27:1,6

Zon op Nieuwe maan
Zon onder
Maan op
Maan onder

mei

05.53
21.22
06.09
22.00



vrijdag  10 mei

Harmonie

Een oud verhaal vertelt over twee broers die samen een 
stuk land bezaten. Na een seizoen schouder aan schou-
der gewerkt te hebben brak de oogsttijd aan. De oudste 
broer dacht: ‘Het is niet eerlijk als ik de helft van de 
opbrengst krijg. Ik ben alleen en mijn broer moet er een 
heel gezin van onderhouden.’ Hij ging ’s nachts naar 
het veld en verplaatste drie schoven van zijn deel naar 
het deel van zijn broer. De jongste broer lag ook wakker 
en dacht: ‘Mijn ongetrouwde broer heeft geen kinderen 
en moet dus in zijn oude dag voor zichzelf zorgen. Hij 
verdient een extra deel.’ Hij ging naar het veld en zette 
drie van zijn schoven bij het deel van zijn broer. De vol-
gende morgen waren ze natuurlijk beiden verbaasd, 
omdat ieder nog evenveel schoven had. Maar ze zeiden 
er niets over. De volgende nacht gebeurde precies het-
zelfde. De verbaasde broers bleven echter zwijgen. In 
de derde nacht kwamen de broers elkaar in het donker 
tegen terwijl ze op het veld opnieuw schoven aan het 
verplaatsen waren. Ze begrepen eindelijk wat er was 
gebeurd. Ze omhelsden elkaar en huilden. Een verhaal 
dat mooi aansluit bij Psalm 133 waar we lezen hoe goed 
en lieflijk het is als broeders eensgezind samen wonen. 
Daar gebiedt de Heere zegen en leven tot in eeuwig-
heid.

Psalm 133&



ZaterDag 

11
IK BEN de Deur … Johannes 10:7 en 9

In Johannes 9 gaan de ogen van de blindgeborene ook 
open voor Jezus’ identiteit. Hij ziet steeds meer! De 
mens Jezus (vers 11) is een Profeet (vers 17). Hij is van 
God (vers 33) en hij belijdt dat Jezus de Heere is, de 
Zoon van God (vers 35-38). In Johannes 10:19 gaat het 
gesprek daarover door. Daartussen staat de bekende 
beeldspraak over ‘de goede Herder’, maar het gaat ook 
over de Deur! Lees daar niet overheen, ook al is het door 
het wisselen van de beelden niet makkelijk te begrijpen 
(vers 6). Eerst gaat het over de deurwachter die de echte 
herders binnenlaat. Dieven en rovers komen er niet in; 
die moeten wel op een andere manier binnendringen… 
In Zijn uitleg zegt Jezus dat Hij Zelf de Deur is Die open-
gaat voor de schapen (vers 7), maar − zo kun je zeker 
ook lezen − ook voor de echte herders, de geestelijke 
leiders (vers 9). Leiders die ‘dieven en rovers’ zijn gewor-
den (zie Ezechiël 34!) komen er niet in …
Zou Hij mij binnenlaten? Een vraag voor dominees, zen-
dingswerkers en vele anderen in de kerk … Wat een 
zegen als we weten dat we allereerst schapen zijn die 
ook behouden moeten en kunnen worden!

Lezen: Johannes 10:1-10 Zingen: Psalm 23:1

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 8 juni

mei

05.52
21.23
06.46
22.56



zaterdag 11 mei

Geworteld

Psalm 1 zet twee manieren van leven naast elkaar. Er is 
de houding van iemand die zich vooral laat leiden door 
gevoelens en verlangens. Je gaat gemakkelijk mee met 
de groep. Zo’n levensstijl heeft iets instabiels, iets 
onevenwichtigs. Zo’n manier van leven heeft weinig 
inhoud, weinig pit. Er is alleen een flinterdun buiten-
kantje dat niets voorstelt. Daarbij past het plaatje van 
kaf, het buitenste schilletje van de graankorrel dat 
zomaar wordt weggeblazen door de wind.
Daartegenover staat het beeld van de boom, stevig 
geworteld in de aarde, de kruin geheven naar de hemel. 
Die langzaam maar zeker wint aan stevigheid, ieder jaar 
een jaarring erbij. Toonbeeld van een stabiele manier 
van leven. De stevigheid en vruchtbaarheid van de 
boom staat of valt met de wortels. De psalmist zingt 
over een boom die geplant is aan het water en van 
daaruit de levenskracht heeft waardoor hij fris blijft en 
op zijn tijd vruchten draagt. Zo is de mens die leeft uit 
de woorden van God. In Efeze 3 bidt Paulus voor de 
Efeziërs dat Christus in hun harten zal wonen en zij in in 
de liefde geworteld en gefundeerd mogen zijn. Niets is 
een stevigere basis voor ons leven dan Gods liefde en 
trouw aan ons bewezen in Christus. Wie daaruit leeft 
kan tegen een stootje.

Psalm 1&



ZonDag 

12
IK BEN de goede Herder.  Johannes 10:11

Kun je daar in deze paar regels ooit genoeg over zeg-
gen? Vast niet!
Het is toch te groot voor woorden dat Hij Zijn leven voor 
de schapen geeft?! Hij is geen huurling, Hij loopt niet 
weg voor het kruis. Want − in tegenstelling tot zo’n mooi 
weer-herder − Hij hééft wat met die schapen. Ze zijn 
Hem eigen. En door Zijn liefde en zorg heeft Hij ze ver-
trouwd met Hem gemaakt. Ze kennen Zijn stem, uit dui-
zenden.
De God van Israël … Wat een goede God. In Zijn Zoon 
laat Hij ons zien Wie en hoe Hij is. ‘IK BEN de goede 
Herder’, zegt Jezus en Hij ontfermt Zich over mensen 
die gebutst en gewond, vermoeid en het spoor bijster, 
als schapen zonder (goede) herders door het leven 
gaan.

Wat een zegen dat deze goede Herder ook oog heeft 
voor schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Hij 
kent ze al! En u, jij en ik mogen er vandaag over horen 
en van lezen. Heb je Zijn stem al gehoord? Volg je Hem? 
Zullen we ook bidden voor het zendingswerk, dat nog 
veel meer anderen Zijn stem leren kennen?

Lezen: Johannes 10:11-21 Zingen: Psalm 23:3

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 8 juni

mei

05.50
21.25
07.30
23.45



zondag  12 mei

Wachten

Wachten ligt ons meestal niet zo. We zijn zo gewend 
geraakt aan ons efficiënte en snelle leven waarin we 
alles liefst snel voor elkaar hebben. Hier in het Midden-
Oosten hoort wachten voor veel mensen bij hun dage-
lijkse leven. Wachten op een klant, wachten in het 
verkeer, wachten op betere tijden. Men lijkt zich er hier 
wat meer van bewust dat we veel zaken in ons leven 
niet in eigen hand hebben. In de Bijbel moeten mensen 
dikwijls met vallen en opstaan leren om te wachten op 
God. Dat gold zeker ook voor de leerlingen van Jezus 
die na Zijn hemelvaart achter bleven in Jeruzalem. Daar 
wachtten zij vurig en eensgezind tot hun Heere en 
Meester Zijn belofte zou vervullen en van Zijn Geest zou 
uitdelen. Psalm 27 is vanouds de psalm voor deze zon-
dag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Het is het gebed 
van iemand die ook leert om te wachten op God. En 
tijdens dit wachten wordt voor hem steeds duidelijker 
wat voor hem het belangrijkste is en waar hij het meest 
naar uitziet. Hij heeft aan van alles behoefte: licht, 
bescherming, leiding, wijsheid. Maar één verlangen is 
nog sterker: ‘Wonen in het huis van de Heere al de 
dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te 
aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel’ Een 
mooi motto voor deze zondag .

Psalm 27&



MaanDag 

13
IK BEN de Opstanding en het Leven. Johannes 11:25

Mooie woorden, hoor! Prachtig, die belijdenis van 
Martha (vers 27). Maar … Lazarus is later toch weer 
gestorven? En ik zie overal om me heen mensen ster-
ven. Ook heel dichtbij: m’n man, m’n vrouw, m’n kind, 
m’n … Wat zijn die woorden van Jezus dan waard?
Let eens goed op Martha’s reactie als Jezus Zich zo 
voorstelt. Ze zegt niet: ‘Ik geloof dat U de Opstanding 
en het Leven bent’ of ‘dat ik eeuwig zal leven’. Maar ze 
belijdt dat Hij de Zoon van God is Die in de wereld 
komen zou. Het gaat niet om wat het haar oplevert, 
maar om Wie Hij is!! En zo legt ze alles in Zijn hand. Het 
gaat niet om wat zíj wil, maar ‘alles wat U (Jezus) van 
God vraagt’ (vers 22).
Dat Hij de Opstanding is, betekent dat gestorvenen zul-
len leven; en ze worden opgewekt op de laatste dag 
(vers 25b). En dat Hij het Leven is, wil ons levenden 
zeggen dat de dood ons in eeuwigheid geen kwaad kan 
doen (vers 26a). Daar zegt Maria ‘amen’ op en de 
opwekking van haar broer onderstreept dat Jezus het 
echt is! En wat zegt u?

Lezen: Johannes 11:17-27 Zingen: Psalm 30:1,7,8

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 8 juni

mei

05.48
21.27
08.19
00.27



maandag  13 mei

Vertrouwen

Psalm 131 is een lied voor mensen onderweg dat ons 
wijst op twee struikelblokken die je kunt tegenkomen. 
Enerzijds is er het gevaar zo overtuigd te zijn van eigen 
kennen en kunnen dat je jezelf begint te overschatten 
en overvragen. Je loopt de kans je uiteindelijk te vertil-
len aan wat te hoog gegrepen is voor je. Wie het zo 
goed met zichzelf heeft getroffen kijkt meestal neer op 
anderen die het minder ver schoppen. De pelgrim in dit 
lied wil niet in deze valkuil belanden en zingt: ‘Heere, 
niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek 
niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen’ (vrij 
vertaald). Anderzijds wil hij ook niet verzanden in een 
overafhankelijke levenshouding, waarin hij voor de uit-
daging van het leven zou weglopen. Deze gelovige ver-
gelijkt zijn houding ten opzichte van God niet met een 
baby die het onmiddellijk op een krijsen zet als niet 
meteen aan zijn behoeften wordt voldaan. Leven in ver-
trouwen op God heeft voor hem meer weg van een kind 
dat zover is opgegroeid dat het op eigen benen durft te 
staan en op weg te gaan in de wetenschap dat moeder 
er zal zijn als dat nodig is. Tussen deze valkuilen van 
eigenwijsheid en overafhankelijkheid ligt het smalle pad 
van een rustig en volwassen vertrouwen op God.

Psalm 131&



DinsDag 

14
IK BEN een licht, in de wereld gekomen …
 Johannes 12:46

Na de intocht in Jeruzalem (s)preekt Jezus opnieuw 
over het licht; een belangrijk thema in Zijn onderwijs en 
in het evangelie van Johannes. Hij waarschuwt de men-
sen dat het licht nog maar kort bij hen zal zijn en spoort 
ze aan in het licht te geloven. Dan gaat Hij weg en zo 
besluit Johannes zijn weergave van Jezus’ publieke 
optreden (vers 12-36). Maar voordat hij verslag doet 
van de persoonlijke gesprekken van Jezus met Zijn dis-
cipelen (vanaf hoofdstuk 13) maakt hij de balans op. 
Wat heeft al dat onderwijs, waarin het heel vaak over 
hét Licht ging, opgeleverd?
Ze geloven niet in Hem … (vers 37). Ondanks alle teke-
nen die maar één doel hebben: geloof (zie hoofdstuk 
20:30-31). En dat gaat ook over je geloof in de Vader 
Die Hem gezonden heeft, zegt Johannes met een citaat 
van Jezus Zelf. Hij en de Vader zijn immers één!
En dan wordt het nog eens herhaald: Ik ben een licht, in 
de wereld gekomen (zie ook hfd. 1:5-9), opdat ieder die 
in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.
Hoe vaak moet u, moet jij dat nog horen? Aan Zijn 
intentie hoef je in elk geval niet te twijfelen!

Lezen: Johannes 12:37-50 Zingen: Psalm 43:3,4

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 8 juni

mei

05.47
21.28
09.14
--.--



dinsdag  14 mei

Stil zijn

Stil zijn is niet gemakkelijk. We maken ons zelf vaak 
druk en vinden het best lastig om tot onszelf te komen. 
Innerlijke onrust helpt ook niet om werkelijk aandacht te 
geven aan iedere afzonderlijke taak en aan ieder mens 
die we op een dag ontmoeten. Te vaak luisteren we 
maar half en zijn we in gedachten al weer weg. Rust van 
binnen is ook nodig om God te ontmoeten. In Psalm 62 
horen we hoe deze psalmschrijver zich inspant om 
zichzelf tot rust te brengen en zijn hart en ziel te richten 
op zijn Schepper. Een oudere man stond erom bekend 
dat hij ondanks zijn vele drukke bezigheden altijd kalm 
en rustig kon zijn. Toen men hem vroeg naar zijn geheim 
antwoordde hij: ‘Als ik sta, dan sta ik; als ik ga, dan ga 
ik; als ik zit, dan zit ik; als ik eet, dan eet ik; als ik spreek, 
dan spreek ik …’ Degenen die de vraag hadden gesteld 
zeiden: ‘Maar wat doet u nog meer? Want wat u nu 
noemt, dat doen wij toch ook?’ Maar de oude man zei: 
‘Nee, als jullie zitten, dan staan jullie al; als jullie staan, 
dan lopen jullie al, als jullie lopen, dan zijn jullie er al; als 
jullie eten, dan zijn jullie al klaar en als jullie iets vragen, 
dan weten jullie het al.’ Heere, help ons om in alle drukte 
stil te zijn en te leren aandachtiger en fijngevoeliger te 
leven.

Psalm 62&



WoensDag 

15
IK BEN de Weg, de Waarheid en het Leven.
 Johannes 14:6

In de verzen die we lazen gaat het − typisch Johannes! 
− aan het begin en aan het eind steeds weer over ‘gelo-
ven’. Daar draait het om in dit evangelie van Johannes. 
Geloven in de Heere Jezus.
Dan weet je dat Hij te midden van alle menselijke 
leugen achtigheid de Waarheid in levenden lijve is. Zoals 
Hij het zegt, zó zit het in elkaar. Dan vertrouw je erop dat 
Hij de Weg is en weet naar het Vaderhuis met z’n vele 
woningen. Dan hou je je vast aan het perspectief dat Hij 
van leven geeft: leven dat is bij Hem zijn. Nu Hem vol-
gen en zo straks bij de Vader thuis; in de hemel en op 
de nieuwe aarde.
Dat vraagt wel geloof! Want Thomas en Filippus had-
den het ook niet zomaar door. Dat vraagt vertrouwen in 
de Leidsman en Voleinder van het geloof (Hebreeën 
12:2).
Want als we alleen door Hem tot de Vader kunnen 
komen, betekent Zijn weg ook voor ons de weg van het 
kruis. Een leven als veroordeelde die het moet hebben 
van Gods vrijspraak.
Dat red je alleen als je Hem ziet!

Lezen: Johannes 14:1-14  Zingen: Psalm 25:2,6

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 8 juni

mei

05.45
21.30
10.13
01.03



woensdag  15 mei

Lach en traan

Ken je het verhaal van de waterdrager? Iedere dag liep 
hij de berg af met twee emmers om die te vullen met 
water uit de rivier. Een van de emmers was echter gebar-
sten en leverde steeds maar een halve emmer water. De 
emmer schaamde zich daarvoor en na verloop van tijd 
begon hij zich te verontschuldigen. De waterdrager 
moest hartelijk lachen en gaf de emmer het advies om de 
volgende dag maar eens goed op te letten op zijn kant 
van het pad. En inderdaad zag de emmer de volgende 
dag langs zijn kant van de weg in de berm de prachtigste 
wilde bloemen. Maar toen hij die dag weer slechts een 
halve emmer afleverde, verontschuldigde hij zich 
opnieuw bij de waterdrager. Die zei: ‘Maar snap je het 
dan niet? Heb je niet gezien dat alleen aan jouw kant van 
de weg zulke mooie bloemen groeien? Ik heb je barstje 
gezien en langs jouw kant bloemzaadjes geplant. Zonder 
jouw lek zouden deze bloemen nooit zo mooi zijn gewor-
den en had ik mijn meester niet zo vaak blij kunnen 
maken met mooie bloemen op zijn tafel!’ In de psalmen 
komen we mensen tegen die niet perfect zijn. Met hun 
onzekerheden en zwakheden richten zij zich op God Die 
op wonderlijke manieren onze tekorten kan vervullen en 
zelfs wil gebruiken in Zijn plan. Wie in tranen zaait, zal 
oogsten met gejuich.

Psalm 126&



DonDerDag 

16
IK BEN de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaar-
denier. Johannes 15:1

Misschien wel een van de bekendste IK-BEN-woorden. 
In elk geval ook een bekend beeld voor de discipelen. 
De wijngaard, dat is Israël. Maar … er zijn vele wijnstok-
ken die niet deugen! Geen of stinkende vruchten, en 
met de wijngaardeniers is het vaak ook niet best gesteld 
(Lukas 20:9-19) … Wat moet dat worden?

‘IK BEN de ware Wijnstok’, zegt Jezus. Eén Die wel 
vruchten voortbrengt voor de Landman; daar heeft Hij 
toch recht op?! De wijnstok staat er niet voor zichzelf 
om een mooie wijnstok te zijn. Kijk maar eens goed 
naar zo’n grillige stam: je kunt er niets mee. Als hij niet 
dient om de ranken en zo druiven te dragen en te voe-
den, is hij alleen nog als brandhout geschikt.
De Wijnstok … Dat is Jezus, Die kwam om te dienen en 
niet om gediend te worden. Als Hij Zich herkent in zo’n 
onooglijke wijnstok, durven wij ons dan nog te beklagen 
dat wij als rank beoordeeld worden op de oogst?
Blijf in Hem, dan leer je het gaandeweg.

Lezen: Jesaja 5:1-7 en Johannes 15:1-4
 Zingen: Ps. 80:6,8,9

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 8 juni

mei

05.44
21.31
11.16
01.33



donderdag  16 mei

Klagen

‘Niet klagen, maar dragen, en bidden om kracht.’ Het is 
een spreuk die je kunt tegenkomen op een tegeltje in 
een huiskamer. Deze spreuk heeft natuurlijk best een 
punt. Wie altijd maar loopt te zeuren en blijft hangen in 
gemopper komt geen steek verder. Toch leren we van 
de psalmen dat er bij God ook ruimte is om te klagen. 
Een sprekend voorbeeld daarvan is Psalm 13. Deze 
psalmist voelt zich vrij om zijn klacht bij God te bren-
gen. Hij is het wachten moe en slingert de ene na de 
andere vraag naar omhoog. Hoe lang gaat dit nog duren 
Heere? Bent U mij soms vergeten? Waarom verstopt U 
zich? Hoe lang Heere? Wie denkt dat we bij God alleen 
onze beste kant mogen laten zien, vergist zich. We 
mogen echt voor de dag komen zoals we zijn, inclusief 
onze klachten, vragen, teleurstelling en frustraties. Dat 
zoiets oplucht zien we in het slot van deze psalm. Op 
een wonderlijke manier maakt de klacht plaats voor een 
nieuw vertrouwen. Psalm 13 is uit het leven gegrepen. 
Het is een mix van klagen en vertrouwen, twijfel en 
geloof, wanhoop en hoop. En zo zitten wij mensen in 
elkaar. Zoals die vader die met zijn zieke zoon bij Jezus 
kwam en het ook maar gewoon eerlijk zei: ‘Ik geloof, 
Heere! Kom mijn ongeloof te hulp’ (Markus 9:24).

Psalm 13&



VrijDag 

17
Verjaardag H.K.H. Prinses Máxima

IK BEN de Wijnstok, u de ranken. Johannes 15:5

Lag het accent gisteren vanuit Jezus bij de Landman 
voor Wie de vruchten zijn, vandaag zijn u en ik bij Hem 
in beeld. Het gaat de (echte) Wijnstok niet om Zichzelf. 
Hij heeft ranken nodig om die vele vruchten voor Zijn 
Vader te laten groeien.
IK BEN … en jullie zijn de ranken. Geen ‘productie-een-
heden’, maar ‘Mijn discipelen’. En niet ‘zo is dat 
gewoon’, maar de dringende uitnodiging ‘Blijf in Mij!’

Blijven … een werk-woord. Dat vraagt om onze inzet, 
om door te geven wat we ontvangen hebben. Dat doet 
een wijnstok − en Hij zeker! − en zo werkt een rank. 
Maar … als het om de druiven gaat, moet je niet tussen 
de bladeren naar de vruchten zoeken. Dan moet je je 
richten op de Wijnstok; van Hem moet je het hebben.
Hoe blijf je in Hem? Als Zijn woorden in óns blijven; 
woorden waardoor we rein geworden zijn (vers 3) en 
weten dat het toch weer goed zit tussen Zijn Vader en 
ons. Blijven in Hem, dat is Zijn geboden in acht nemen. 
En vooral dat ene: elkaar liefhebben!

Lezen: Johannes 15:1-17  Zingen: Psalm 133

Zon op e.k. 18 mei
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 8 juni

mei

05.42
21.33
12.22
02.00



vrijdag  17 mei

Verlangen

Psalm 63 is een lied van verlangen. Deze psalmist voelt 
zich zonder God als in een dor en droog land. Hij herin-
nert zich betere tijden toen hij veel dichter bij God was 
en zich een vrij en vrolijk mens voelde. Wat verlangt hij 
er naar om opnieuw God te ontmoeten en Hem beter te 
leren kennen. Bij Hem bescherming en vernieuwing te 
vinden. Niet ieder mens is zo open om te ontvangen. 
Een geleerd man bezocht eens een wijze leraar om hem 
enkele vragen te stellen. Hij stelde zich als volgt voor: 
‘Ik weet door mijn studies op allerlei gebied meer dan 
de meeste mensen. Maar wellicht kunt u mij toch iets 
leren wat ik niet weet.’ De oude wijze man zweeg een 
hele poos. Toen vroeg hij of hij zijn gast een kopje thee 
mocht inschenken. Toen deze zijn kopje ophield, goot 
de meester het vol. Maar hij bleef doorgieten, zodat de 
thee op de grond liep. ‘Pas toch op!’ riep de man. ‘Mijn 
kopje is al helemaal vol.’ ‘Je hebt gelijk’, zei de wijze 
leraar. ‘Net zoals dat kopje is ook je geest te vol. Er kan 
niets meer bij. Eerst moet je leeg worden, volledig leeg. 
Pas dan kunnen we samen luisteren naar de zin en het 
geheim van ons beider leven.’ Laten we op weg naar 
Pinksteren eerlijk erkennen dat we vaak te vol zijn van 
onszelf en bidden of God ons (opnieuw) wil vervullen 
met Zijn Geest.

Psalm 63&



ZaterDag 

18
IK BEN het ... Johannes 18:5-9

IK BEN … en wie ben jij?
Bijna twee weken lang hebben we geluisterd naar woor-
den waarin de Heere Jezus Zich aan ons voorstelt. Hij 
openbaart Zich! Zoals JHWH bij de Sinaï …
Die overweldigende majesteit blijkt juist in Zijn lijden, 
als Hij Zich gevangen laat nemen. Tot twee keer toe: 
Wie zoeken jullie? – Jezus ... − IK BEN het! Ze gaan er 
ondersteboven van. Hij geeft Zich gewonnen, maar Hij 
ís het wel: de Koning!

Petrus ziet het allemaal gebeuren, doet nog een poging 
tot interventie, maar de Koning gaat Zijn eigen gang. En 
Petrus … Niet veel later krijgt hij de retorische vraag: ‘Jij 
bent toch ook een van Zijn discipelen?’ en hij ontkent 
het glashard! Twee keer zegt hij heel nadrukkelijk: ‘Dat 
ben ik niet!’

IK BEN het …
Ik ben het niet …

En wie bent u? Ben jij een discipel van deze Koning?

Lezen: Johannes 18:1-8 en 15-27 Zingen: Psalm 52:7

Zon op Eerste kwartier
Zon onder
Maan op
Maan onder

mei

05.41
21.34
13.29
02.23



zaterdag 18 mei

Kom, Schepper Geest

Morgen is het Pinksteren. Wat verwacht jij er van?
Waarvoor heb jij de Heilige Geest nodig? Nieuwe inspi-
ratie? Meer geloofskracht? Een diepere beleving?
Voor David staat er meer op het spel. Hij heeft de meest 
zwarte bladzijden uit zijn leven achter de rug en is zich-
zelf enorm tegengevallen. In Psalm 51 lucht hij zijn hart 
en smeekt hij of God toch niet Zijn Heilige Geest van 
hem zal wegnemen. Zonder die Geest is en blijft Davids 
leven een grote puinhoop. Maar met Gods Geest komt 
er weer orde in zijn bestaan. Die Geest kan hem stand-
vastigheid geven om trouw te zijn in zijn dienst aan God. 
Voor David is het ook de Geest van vrijmoedigheid. Met 
de hulp van die Geest zal hij zich niet langer hoeven te 
verstoppen achter schuld en schaamte. Maar zal hij 
opnieuw kunnen ademen en van Gods goedheid kun-
nen spreken. David weet uit ervaring: Gods Geest is in 
staat om zijn leven van binnenuit grondig te vernieu-
wen. Een nieuwe wil, nieuw zicht op Wie God is, een 
andere kijk op de mensen om hem heen en een nieuwe 
visie voor zijn eigen toekomst. Dat is Davids pinkster-
verwachting: Schep mij een rein (lees: ongedeeld) hart, 
o God! Kom, Schepper, Geest – vernieuw ons hart, ver-
nieuw deze wereld!

Psalm 51&



ZonDag 

19
eerste pinksterdag

… waren zij allen eensgezind bijeen. Handelingen 2:1

Op de pinkstermorgen waren zij allen eensgezind bij-
een. Verbonden in Christus! Eén in geloof, één in hoop 
en één in liefde. Volgelingen van de Heere Jezus die 
vurig verlangen naar de vervulling van Gods beloften. 
Ze waren één in het gebed. Op deze pinkstermorgen 
komt Gods antwoord uit de hemel. Precies op het tijd-
stip van het morgengebed wordt de Geest van God uit-
gestort. Gods belofte heerlijk vervuld! Het pinksterfeest 
is het feest van de volheid. De dag werd vervuld, het 
huis werd vervuld en ook de harten werden vervuld. 
Maar vooral wordt vervuld de lege plaats die de Heere 
Jezus had achtergelaten. Mensen worden vol van 
Jezus. Van Zijn liefde, van Zijn genade. En waar het hart 
vol van is, loopt de mond van over. Vijftig dagen gele-
den zaten de discipelen nog angstig achter gesloten 
deuren, maar op deze morgen gaan de deuren open. 
De Heere opent deuren. Hij opent de lippen om Zijn lof 
te verkondigen. En het evangeliewoord vindt ingang in 
van nature gesloten harten. Ons gebed is: Kom in mijn 
hart Heere Jezus!

Lezen: Handelingen 2:1-13 Zingen: Psalm 133:3

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 8 juni

mei

05.39
21.36
14.39
02.46



zondag  19 mei

Van Abraham naar Pinksteren

Komende twee weken willen we met jullie nadenken 
over het leven van Abraham en deze eerste twee dagen 
staan we ook stil bij Pinksteren. Maar eerst kort iets 
over onszelf. In 2009 zijn wij uitgezonden naar Thailand, 
samen met onze drie kinderen. Wij werken als kerkplan-
ters in Isaan. In ons district wonen ca. 90.000 mensen, 
met nog geen handvol christenen.
Pinksteren: de uitstorting van de Heilige Geest. Hier-
door is Gods Woord over de hele wereld verspreid, 
hebben wij het kunnen horen en hebben we ook de 
opdracht gekregen om het verder te vertellen. Zonder 
Pinksteren zou er geen kerk zijn geweest.
Ik kwam met het oog op het pinksterfeest een bijzon-
dere tekst tegen die de basis vormt voor de komende 
twee weken. In Galaten 3:14 lezen we: ‘Opdat de zegen 
van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou 
komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden 
ontvangen door het geloof.’ Het feit dat we vandaag het 
pinksterfeest kunnen vieren, voert terug op deze zegen 
en belofte aan Abraham. Jezus is naar deze aarde 
gekomen, is gestorven en is opgestaan. Iedereen die in 
Hem gelooft ontvangt de Heilige Geest. Deze belofte is 
ook voor jou en mij. Geloof alleen!

Galaten 3:13-18 en Johannes 7:38-39&



MaanDag 

20
tweede pinksterdag

Er ontstond daarom verbittering, zodat zij uit elkaar gin-
gen.  Handelingen 15:39

Tweedracht in plaats van eendracht. Verbittering in 
plaats van verheuging. In het bijbelgedeelte van van-
daag dalen wij af van de hoogte van Gods werken bij 
het pinksterfeest naar de laagte van het zondig mense-
lijk handelen. Er ontstaat onenigheid op de werkvloer. 
Mensen door de Geest geroepen in Gods dienst willen 
niet langer meer schouder aan schouder in Gods wijn-
gaard staan. Paulus en Barnabas krijgen ruzie. Er ont-
staat zelfs verbittering en verwijdering. Gelukkig hebben 
zij zich later weer verzoend, maar het blijft een zwarte 
bladzijde in de zendingsgeschiedenis. Wat leven ook 
wij vaak beneden pinksterniveau. Tweedracht in de 
kerk, op het werk, in gezin of binnen familie. Hoeveel 
verhoudingen zijn er niet verstoord. Wat is er veel stuk 
door de zonde. Blijven wij bij de brokstukken zitten? 
Misschien wachtend op toenadering van de ander? Er 
is een uitnemender weg. Een leven afgestemd op Jezus. 
Die weg van navolging leidt tot toenadering en verzoe-
ning!

Lezen: Handelingen 15:35-41 Zingen: Psalm 51:6

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 8 juni

mei

05.38
21.37
15.52
03.08



maandag  20 mei

Geloof; vrucht van de Geest

Een kenmerk van de Heilige Geest in ons leven is de 
vrucht van de Geest (vers 22). Een van de eigenschap-
pen die genoemd wordt, is geloof. ‘Door het geloof’ is 
wat het leven van Abraham kenmerkte. Hij leefde uit het 
geloof en in het vertrouwen dat God bij hem was. Her-
ken je de vrucht van de Geest in jouw leven?
Verder valt het op dat de vrucht van de Geest vooral 
betrekking heeft op de omgang met je medemens. Een 
uitspraak van mijn mentor op de Bijbelschool is mij 
altijd bijgebleven: ‘Je moet zelf eerst vervuld zijn, wil je 
aan anderen uit kunnen delen.’ Want, hoe wil je liefde 
geven als je zelf geen liefde hebt. Hoe wil je vriendelijk-
heid tonen als je niet vervuld bent met Gods Geest? 
Misschien vraag je je af hoe je vervuld kunt raken? Door 
stil te zijn voor God en Zijn aanwezigheid te zoeken. 
Open je Bijbel en lees echt wat er staat voor jou. Leg je 
leven in Gods Hand. Geef je aan Hem over. Als je 
bedenkt wat Jezus voor jou heeft gedaan, dan kun je 
niet anders. Hij staat met open armen op je te wachten. 
Wat een oneindige, goede God. Stel jezelf voor Hem 
open en laat je door Hem vervullen. Als we door de 
Geest leven, laten we dan ook door de Geest wandelen 
(vers 25).

Galaten 5:22-26&



DinsDag 

21
… werden zij door de Heilige Geest verhinderd het 
Woord in Asia te spreken.  Handelingen 16:6

Een blokkade op de weg. De doorgang is versperd. 
Bijna dagelijks hebben weggebruikers met verkeershin-
der te maken. Via een modern navigatiesysteem komt 
er een alternatieve route in beeld. Wij zien in het bijbel-
gedeelte van vandaag hoe ook het Woord van God op 
de bestemming moet komen. De Pinkstergeest baant 
de weg naar een zondaarshart. Gods Geest gaat ver-
rassende wegen. De zendingsarbeiders hebben hun 
beoogde route uitgestippeld. Zij willen het evangelie-
woord gaan verkondigen in Asia en Bithynië, maar God 
wijst een andere weg aan. Niet alleen een andere route, 
maar ook een andere bestemming. De Heilige Geest 
navigeert Zijn arbeiders naar de juiste plaats! De stem 
van een Macedonische man is koersbepalend. De roep 
klinkt: ‘Kom over naar Macedonië en help ons!’ Paulus 
weet: dit is een wenk van de Heilige Geest. Europa 
wordt als nieuw werelddeel ontsloten voor het Evangelie 
van de Heere Jezus Christus. Afgestemd op de Heere 
bidden wij: ‘Leer mij Uw wil en Uw weg te verstaan.’

Lezen: Handelingen 16:1-10  Zingen: Psalm 86:6

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 8 juni

mei

05.36
21.39
17.07
03.31



dinsdag  21 mei

Moed

Toen Abram 75 jaar was, riep God hem om zijn familie 
en land te verlaten en naar het land te gaan waar God 
hem zou brengen. Dat moet heel wat geweest zijn. Alles 
achterlaten en op reis gaan zonder precies te weten 
waar heen. Abram gaat op weg in het geloof. God geeft 
hem een rijke zegen mee (vers 2). Abram blijft tijdens 
zijn reis afhankelijk van God. Na ons jaar taalstudie in 
Thailand voelden we ons ook wel een beetje als Abram. 
We gingen op weg naar Isaan, hadden nog geen huis 
en lieten opnieuw het bekende achter ons. Terugkijkend 
kunnen we zeggen dat God met ons is geweest en ons 
heeft gebracht op de plek waarvan Hij wist dat het de 
juiste plek was. God roept mensen op om te gaan. Sta 
je daar voor open? Heb je er al wel eens over nage-
dacht? Zovelen hebben nog nooit de kans gehad om 
het Goede Nieuws te horen. Het is zo bijzonder om van 
dichtbij de levens van mensen te zien veranderen. Denk 
er eens over na: waar ligt mijn roeping? God daagt je uit 
om op Hem te vertrouwen. Pas hoorde ik dit lied: Er is 
moed voor nodig om te doen wat Jezus zegt, want Hij 
denkt heel anders dan we zijn gewend. Er is moed voor 
nodig om te doen wat Jezus vraagt. Wie bij Hem wil 
horen wordt uitgedaagd.

Genesis 12:1-8&



WoensDag 

22
En de Heere opende haar hart.  Handelingen 16:14

De Heilige Geest brengt het Woord thuis! De Geest 
opent wegen en opent harten. De Geest navigeert Pau-
lus en de andere zendingsarbeiders naar de stad Filippi. 
Maar de eerste dagen van hun verblijf lijkt er niemand 
om hun komst verlegen te zijn. Is dit Gods weg? Maar 
dan wordt hun duidelijk dat God Zich nooit vergist. 
Lydia, een zakenvrouw, wordt de eerste christin in 
Europa. Zij vindt in de Heere Jezus haar grootste schat. 
Voor die Schat opende de Heere haar hart. Haar hart 
gaat open, terwijl het Evangelie klinkt. Een kinderversje 
luidt: ‘Zit je deur nog op slot, zit je deur nog op slot ... 
doe hem open voor God.’ Maar uiteindelijk hebben wij 
de sleutel niet in handen. De Heere opent! Het Woord 
van God is de sleutel, waarmee de Geest harten opent. 
Met onze eigen onmacht mogen wij in vertrouwen een 
beroep doen op de Heere en Zijn Woord en bidden: 
‘Gun leven aan mijn ziel.’ Opdat de vrucht van de Pink-
stergeest in ons leven is: een geopend hart, een 
geopend huis en levend met een geopend Woord. Een 
leven in verwondering en dankbaarheid dat Jezus bij 
ons wil wonen!

Lezen: Handelingen 16:11-15  Zingen: Psalm 119:88

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 8 juni

mei

05.35
21.40
18.25
03.56



woensdag  22 mei

Wees niet laf, maar heb lef

In dit bijbelgedeelte was Abram zijn vertrouwen op God 
even kwijt. Vanwege hongersnood gingen Abram en 
Sarai naar Egypte. Abram zat aardig in de piepzak dat 
het met zijn leven niet zo goed af zou lopen en zei 
daarom tegen Sarai dat ze moest zeggen dat ze zijn zus 
was. Een leugentje om bestwil. Hoe vaak denken wij 
niet: o, een leugentje om bestwil kan geen kwaad. Maar 
zoals je ziet komt Abram bedrogen uit. Farao komt er 
achter. Leugentjes om bestwil lopen vaak verkeerd af. 
Vaak kom je van de ene leugen in de andere en zo kun 
je je aardig in de nesten werken. Wat zal de Farao van 
Abram gedacht hebben? Niet echt een getuigenis van 
een geloofsheld. Ben jij wel eens door de mand geval-
len? Altijd de waarheid spreken is zeker niet makkelijk. 
Daar heb je lef voor nodig. Wat doe jij als ze je raar aan-
kijken wanneer je bidt voor je eten. Of wat zeg je wan-
neer ze vragen of je christen bent? Dit kunnen lastige 
dingen zijn, toch? Wat hierbij zeker helpt is een leven 
dicht bij God. Wanneer je vervuld bent van Zijn liefde is 
het makkelijker om voor de waarheid uit te komen. Ik 
wil afsluiten met een stukje van een lied: Wees niet laf, 
maar heb lef, want alleen de waarheid telt. En ... wie lef 
heeft is een held.

Genesis 12:10-20&



DonDerDag 
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… die ons een weg naar de zaligheid verkondigen.
 Handelingen 16:17

Waar de Heilige Geest werkt, zit de duivel niet stil. De 
proclamatie van het Evangelie van de Heere Jezus 
Christus roept provocatie op. De apostelen worden in 
hun werk ernstig gehinderd door een meisje met een 
waarzeggende geest. Ze achtervolgt de apostelen en 
op het eerste gehoor lijkt ze nog de waarheid te zeggen 
ook. ‘Deze mensen zijn dienstknechten van God, de 
Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkon-
digen.’ Doch uit haar mond klinkt geen belijdenis, maar 
een provocatie. Zij is in de ban van de duivel en als je 
nauwkeurig luistert, hoor je uit haar mond een halve 
waarheid. Ze spreekt niet over ‘de weg naar de zalig-
heid’, maar over ‘een weg naar de zaligheid’. Het exclu-
sieve van het Evangelie wordt gerelativeerd. Hoe 
belangrijk is het om de geesten te onderscheiden. Juist 
ook in een tijd waarin velen openstaan voor denkwijzen 
binnen andere religies. Jezus zegt: ‘Ik ben de Weg, de 
Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader 
dan door Mij!’ Een boodschap om te proclameren!

Lezen: Handelingen 16:16-21  Zingen: Psalm 143:10

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 8 juni

mei

05.34
21.41
19.45
04.26



donderdag  23 mei

De belofte en het verbond

Vandaag lezen we dat Abram een visioen krijgt, waarin 
God hem belooft dat hij de vader van een menigte van 
volken zal worden. Zo talrijk als de sterren, zo groot zal 
zijn nageslacht zijn. Ontelbaar dus! Ongelofelijk toch 
dat God verder met Abram wil ondanks wat er is 
gebeurd. Naast deze belofte sluit God een verbond met 
hem, waarbij God hem het land Kanaän geeft. Twee 
hoofdstukken verder noemt God het verbond weer en 
bekrachtigt dit met de naamsverandering van Abram. 
God begint in dit hoofdstuk met een opdracht aan 
Abram: ‘Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht.’ 
Een opdracht die voor ons allemaal geldt. Leef dicht bij 
God door je stille tijd en door Hem te betrekken bij al je 
plannen. Welke studie je wilt gaan doen, wat je wilt wor-
den. Vraag Gods hulp bij deze keuzes. Als je elke stap 
met God doet, kom je terecht op de plaats die God voor 
jou bestemd heeft.
Bij de doop worden we telkens aan Gods verbond her-
innerd. Al voordat wij naar God kunnen vragen, heeft Hij 
een verbond met ons gesloten. Op dit verbond mogen 
we pleiten als wij het niet meer weten. Hij wacht alleen 
op jouw antwoord. Hij nodigt je uit om samen op reis te 
gaan. De reis van je leven.

Genesis 15:1-6 en Genesis 17:1&



VrijDag 
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… en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen 
luisterden naar hen.  Handelingen 16:25

Paulus en Silas verkeren in de gevangenis, maar het 
Woord van God is niet gebonden! Het bevrijdend Evan-
gelie klinkt ook in de gevangenis. Zij bidden en zingen 
lofzangen voor God. En zij hebben een aandachtig 
gehoor. De tonen dringen door tot in de hemel en drin-
gen ook door tot in de donkere cellen van hun medege-
vangenen. Wat een bijzonder concert! Liederen van 
bevrijding klinken vanuit een donkere cel. De handen en 
voeten van de zangers zijn gebonden, maar hun tong is 
door Gods Geest losgemaakt. Wij hadden een ander 
repertoire verwacht in deze omstandigheden en op dit 
tijdstip. Doch er klinkt geen klaaglied, maar een lofzang. 
’k Zal Zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik Hem ver-
wacht.’ God Zelf zorgt voor een machtig slotakkoord 
van dit concert in de nacht. De aarde beeft en de deu-
ren van de gevangenis gaan open. Geboeiden worden 
bevrijd. Is dit niet de kern van het Evangelie? Van nature 
verkeren wij in de gevangenis van het ongeloof en zijn 
wij geboeid door de zonden. Maar Jezus bevrijdt. Hal-
lelujah!

Lezen: Handelingen 16:22-26  Zingen: Psalm 42:5

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 25 mei
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 8 juni

mei

05.33
21.43
21.03
05.03



vrijdag  24 mei

Je naam

Abrams naam betekent: verheven vader. God geeft hem 
echter een nieuwe naam: Abraham (vader van een 
menigte). Deze betekenis is uitgekomen. Abraham is 
stamvader van Israël. In de Bijbel wordt hij ook wel de 
vader van alle gelovigen genoemd, dus de vader van 
ons allemaal. De naam Abraham komt 244 keer voor in 
de Bijbel. Zijn leven en geloof lopen als een rode draad 
door de Bijbel heen.
Weet jij de betekenis van jouw naam? Zo niet, dan kun 
je dat misschien eens opzoeken of aan je ouders vra-
gen. In veel landen en culturen wordt er veel waarde 
gehecht aan de betekenis van een naam. Wij hebben in 
Thailand ook al regelmatig de vraag gekregen wat onze 
naam en de namen van onze kinderen betekenen. In 
Nederland wordt minder waarde gehecht aan de bete-
kenis van namen. Maar wat je naam ook is, weet dat Hij 
je naam kent en je bij je naam roept. In Gods ogen is er 
maar een ‘jou’. Je bent uniek! God houdt van je, simpel-
weg omdat Hij daarvoor gekozen heeft. En, Hij zal van 
je blijven houden, altijd. Zoals Jesaja schrijft en we ook 
in Openbaring kunnen lezen, zullen we straks een 
nieuwe naam krijgen, die de mond van de Heere bepa-
len zal.

Genesis 17:1-8&



ZaterDag 
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Verjaardag H.K.H. Prinses Laurentien

Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig wor-
den, u en uw huisgenoten. Handelingen 16:31

De gevangenisbewaarder te Filippi wordt zelf gearres-
teerd. Midden in de nacht wordt hij gegrepen door het 
Evangelie van de Heere Jezus Christus. Eerst was hij de 
wanhoop nabij. Maar in plaats dat hij zelfmoord pleegt, 
ontvangt hij het echte leven door het evangeliewoord. Er 
klinkt een schreeuw in de nacht van zijn leven: ‘Wat moet 
ik doen om zalig te worden?’ Dit is nu echt een levens-
vraag! Ook de vraag in uw leven? De apostelen verkondi-
gen de weg voor allen die nog gebonden zijn: ‘Geloof in 
de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden.’ De Geest 
schenkt het geloof in het hart van deze cipier. Hij wordt 
van een gevangenisbewaarder een Schatbewaarder. 
Geroepen in de dienst van Koning Jezus gaat hij dienen. 
Hij wast de striemen van zijn gevangenen en richt voor 
hen de tafel aan. Geloven krijgt handen en voeten in onze 
omgang met anderen. Er is vreugde in zijn hart, maar ook 
vreugde in zijn huis. Immers, de huisgenoten delen in 
Gods genade. Ook wij zijn geroepen om te getuigen, te 
dienen en te delen, opdat mensen bevrijd worden.

Lezen: Handelingen 16:27-34  Zingen: Psalm 107:7

Zon op Volle maan
Zon onder
Maan op
Maan onder

mei

05.32
21.44
22.14
05.49



zaterdag 25 mei

Open je ogen

Open je ogen voor de wereld om je heen! Deze wereld 
is veel meer dan de dingen om je heen. Sta op en open 
je ogen.
Soms zijn we te druk bezig met delen, maar Jezus wil 
dat we (om hen) geven. Open je armen voor de mensen 
die niks hebben. We moeten wat minder nemen en een 
heleboel meer geven. We zijn zo veilig en warm, we 
kunnen onze armen openen. En wat meer liefhebben en 
langer bidden.
Jezus zegt dat als we iemand liefhebben in Zijn Naam, 
we Hem liefhebben. Jezus zegt dat als we iemand aan-
raken in Zijn Naam, we Hem aanraken.
En wij moeten hen het licht laten zien, wij moeten ons 
leven geven.
Open je hart voor degenen die wanhopig zijn, open je 
hart. Open je ogen voor de wereld om je heen, open je 
ogen. Deze wereld is veel meer dan de dingen om je 
heen.
Jezus houdt van elk mens evenveel, daarom moeten 
we in Zijn Naam uitgaan. Jezus zegt dat Hij het is. Jezus 
zegt dat als we iemand in Zijn Naam liefhebben, we 
Hem liefhebben.
(vertaling van een lied van Keith Green: Open your eyes)

Mattheüs 25:31-46&



ZonDag 
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Zo gaat dat niet!  Handelingen 16:37

Deze eerste Zondag na Pinksteren is de Zondag van de 
vervolgde kerk. Wereldwijd worden vele christenen 
vanwege hun geloof vervolgd of verdrukt. Laten wij hen 
gedenken in onze gebeden. Ook Paulus en zijn mede-
arbeiders hebben moeten lijden vanwege het Evangelie 
van de Heere Jezus Christus. Uiteindelijk zijn de 
bestuurders van Filippi deze predikers liever kwijt dan 
rijk. ‘Laat die mensen los’, zo klinkt hun bevel. Maar 
Paulus weigert op deze wijze de gevangenis te verla-
ten. Nu zij eerst openbaar tot schande waren gemaakt, 
eist Paulus een publiekelijk eerherstel. In een wereld vol 
onrecht geldt nog steeds het woord van Paulus: ‘Zo 
gaat dat niet!’ Het recht moet gehandhaafd worden. 
Paulus en zijn medearbeiders krijgen een uitgeleide. De 
bestuurders worden gedwongen om hun schuld te 
erkennen en de dienaren van Christus eer te bewijzen. 
Het recht zal uiteindelijk zegevieren! Eens zal alle knie 
zich buigen voor Koning Jezus. Maar wel een verschil 
hóé je buigt. Wie dan voor het eerst buigt, buigt te laat. 
Het appèl komt nu tot ons: ‘Aanbidt Hem need’rig al uw 
leven.’

Lezen: Handelingen 16:35-40  Zingen: Psalm 96:6

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 8 juni

mei

05.30
21.46
23.15
06.47



zondag  26 mei

Abraham pleit voor Lot

Twee dingen troffen mij in dit bijbelgedeelte. Ten eerste 
dat de Heere zegt: ‘Zal Ik voor Abraham verbergen wat 
Ik ga doen?’ (vers 17). Het andere is het pleiten van 
Abraham. Hij spreekt vrijuit tegen God, spreekt God 
aan op Zijn Rechterschap. En God luistert naar hem. 
Wat een bemoediging voor ons. Wij hoeven ons bij God 
niet mooier voor te doen. Ik dank God dat we vrijuit tot 
Hem kunnen spreken over wat we voelen en denken. In 
het volgende hoofdstuk zien we dat Lot wordt gespaard. 
Zal Lot geweten hebben dat hij gespaard is, omdat zijn 
oom voor hem gepleit heeft? Wat we uit dit hoofdstuk 
kunnen leren is de grote kracht van het gebed. Heb jij 
vrienden of familie die God nog niet kennen zoals Hij is? 
Weet je niet wat je tegen hen moet zeggen? Vraag om 
wijsheid en kracht om de juiste woorden te gebruiken. 
Is het misschien nog niet de tijd om iets te zeggen? 
Laat dan door je daden zien Wie God voor jou is. Je 
kunt ook altijd voor hen bidden. Wij ervaren in ons werk 
ook de kracht van het gebed. Zoveel mensen die bid-
dend om ons heen staan en dagelijks pleiten op Gods 
beloften en verbond, ook voor de mensen in Thailand. 
Bid dat ook in Thailand veel mensen God mogen groot 
maken.

Genesis 18:16-33&



MaanDag 
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Drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit 
de Schriften.  Handelingen 17:2

Gespreksstof genoeg in Thessalonica. Paulus doet in 
deze stad geen boekje open over de ander, maar hij 
opent de Schriften. De plaats van ontmoeting is de 
synagoge. Iedere keer probeert Paulus eerst zijn volks-
genoten te overtuigen dat de Heere Jezus Christus de 
beloofde Messias is. De bewijsstukken liggen in het 
Joodse gebedshuis binnen handbereik. Vanuit de 
Schriften verkondigt hij Jezus, de Christus. Ook in deze 
havenstad heeft het Woord van God tweeërlei uitwer-
king. Er is afname en verzet. Harten worden ingewon-
nen door de liefde van Christus, terwijl andere harten 
ontsteken in woede en vijandschap. Ook als wij het 
gesprek met de ander aangaan vanuit Gods Woord, 
kunnen de reacties heel verschillend zijn. Maar ga het 
gesprek aan! Paulus schrijft later met dankbaarheid aan 
de gemeente te Thessalonica: ‘Toen u van ons het 
gepredikte Woord van God hebt ontvangen, hebt u het 
ook aangenomen, niet als een mensenwoord, maar als 
Gods Woord.’ De Heere brengt Zijn Woord thuis. Hij is 
Zelf de grote Gespreksleider, Die oren en harten opent.

Lezen: Handelingen 17:1-9  Zingen: Psalm 119:65

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 8 juni

mei

05.29
21.47
00.05
07.55



maandag  27 mei

Te wonderlijk?

Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Dat is een 
vraag die je jezelf kunt stellen. De God Die de hemel en 
aarde perfect geschapen heeft. Bloemen in allerlei 
soorten en kleuren, dieren in allerlei soorten en maten. 
Ja, Die ons gemaakt heeft naar Zijn beeld. Die baby’s 
laat groeien in hun moeders buik. Die regeert over alles 
en zoveel van ons houdt dat Hij zelfs Zijn eigen Zoon 
niet gespaard heeft. Zou er iets voor de Heere te won-
derlijk zijn? Ik kan me voorstellen dat Abraham en Sara 
inwendig moesten lachen toen ze hoorden dat ze een 
kind zouden krijgen. Abraham was al honderd en Sara 
negentig jaar. Ze waren oud en op dagen gekomen. 
Maar God had aan Abraham een belofte gegeven: 
zoveel sterren als je ziet, zo groot zal je nageslacht zijn. 
En God komt Zijn beloften na. Hij vraagt dan ook aan 
Abraham: waarom heeft Sara gelachen? Zou er iets 
voor de Heere te wonderlijk zijn? Menselijk gesproken 
was het niet meer mogelijk dat Sara een zoon zou krij-
gen. Ze hadden waarschijnlijk zelf de moed al opgege-
ven en geen idee hoe God Zijn belofte waar zou maken. 
Maar, zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Een 
jaar later krijgt Sara inderdaad een zoon. Nee, voor de 
Heere is niets te wonderlijk! Groot is Uw trouw!

Genesis 18:1-15&



DinsDag 

28
… en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of 
die dingen zo waren.  Handelingen 17:11

Wie een huis bouwt, bestudeert dagelijks de bouwteke-
ningen. Die tijd moet genomen worden wil het huis uit-
eindelijk aan alle eisen voldoen. Wie dit nalaat is een 
dwaze bouwer. Ook voor ons geestelijk leven ligt hierin 
een les. Wij moeten ons levenshuis bouwen op het fun-
dament dat gelegd is door de Heere Jezus Christus. De 
bouwtekeningen voor de bouw van ons geloofshuis zijn 
te vinden in de Bijbel. Daarom is het nodig dat wij dage-
lijks de Bijbel bestuderen. De christenen in de gemeente 
te Berea onderzochten dagelijks de Schriften om te 
zien of die dingen zo waren. Laten wij nooit klakkeloos 
iets overnemen van een ander. Ook al heeft iemand een 
goede naam en faam. Te gemakkelijk kunnen wij ons 
laten misleiden door titels, of de kleding die iemand 
draagt. Mensenwoorden dienen we te toetsen aan 
Gods Woord. Wees geen doe-het-zelver in het geloof, 
vaar ook niet blind op het bouwadvies van een ander, 
maar hoor naar de Stem van de grote Architect en 
Bouwmeester. Hij is het uiteindelijk Die bouwt en Die 
Zijn werk voltooit!

Lezen: Handelingen 17:10-14  Zingen: Psalm 89:1

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 8 juni

mei

05.28
21.48
00.45
09.11



dinsdag  28 mei

Geduld is een schone zaak!

Wat zullen Abraham en Sara blij geweest zijn, toen Sara 
in verwachting was. De zoon waar ze al zo lang op 
gewacht hadden, werd geboren. Izak werd geboren op 
de door God vastgestelde tijd (vers 2). Dingen gebeu-
ren altijd op Gods tijd en niet op de onze. Ook voor 
Abraham en Sara was het lastig om op Gods tijd te 
wachten. Omdat Sara niet meer zwanger kon worden, 
hadden ze bedacht dat Hagar, de slavin van Sara, Abra-
hams vrouw werd. Zij schonk Abraham een zoon, 
Ismaël. Ik denk dat ze zelf best blij waren met deze 
oplossing. Maar het was nog niet Gods tijd. Toen Gods 
tijd wel was aangebroken en Hij tegen Abraham en Sara 
zei dat ze een zoon zouden krijgen, geloofden ze het 
allebei niet. Maar God houdt Zijn beloften en zal ze 
waarmaken op Zijn tijd. Dit is een goede les voor ons. 
Hoe vaak denken wij niet dat onze eigen planning beter 
is dan die van God en willen wij ook niet een handje 
helpen, omdat het veel te lang duurt naar onze zin? 
Geduld is een schone zaak en volledig vertrouwen is 
vaak ook niet onze sterkste kant. Gelukkig staat God 
hierboven. Hij houdt de touwtjes in handen. Zijn tijd is 
veel beter dan onze tijd. Bid of Hij je wil gebruiken, vor-
men en maken tot Zijn eer en op Zijn tijd!

Genesis 21:1-8&



WoensDag 
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… trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond: 
‘Aan een onbekende god’. Handelingen 17:23

‘Ik heb in het hart van de schepping een leemte ont-
dekt.’ Deze uitspraak staat in een van de werken van de 
van oorsprong rooms-katholieke schrijver Frank Kel-
lendonk. Mensen proberen die leemte te vullen met 
allerlei vormen van afgoderij. Zo constateerde Paulus in 
Athene en zo zien wij dat rondom ons nog steeds 
gebeuren. De mens, als kroon op Gods schepping, 
aanbidt de afgoden. God schiep de mens naar Zijn 
beeld, maar na de zondeval zien wij hoe mensen een 
god creëren naar hun beeld. Hoeveel idolen worden er 
niet aanbeden in de wereld van sport en muziek? Waar 
offeren wij onze tijd aan en waarin stellen wij ons ver-
trouwen? In Athene staat te midden van alle afgoden 
een altaar met als opschrift: ‘Een onbekende god’. Ja, 
er is een leegte in het hart van de bruisende stad Athene. 
Paulus weet wél hoe de leemte in het hart van de schep-
ping gevuld kan worden. Hij verkondigt te midden van 
een religieuze, maar heidense wereld, de levende God. 
Is ons hart nog leeg of zijn wij vol van Christus liefde? 
Wie vol is deelt ook weer uit.

Handelingen 17:15-23  Zingen: Psalm 36:3

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 8 juni

mei

05.27
21.49
--.--

10.30



woensdag  29 mei

De Heere zal erin voorzien

Stel je voor: je wordt op een morgen wakker en je vader 
zegt: ‘Kom zoon, pak je spullen, we gaan op reis, een 
offer brengen.’ Enthousiast spring je uit je bed, want 
met je vader mee op avontuur is altijd leuk. Alles wordt 
klaargemaakt. Op de plaats van bestemming aangeko-
men zegt je vader: ‘Zo, nu alles klaarmaken en dan 
moet jij op de stenen gaan liggen.’ Wat denk je dan? Ik 
kan me voorstellen dat Izak dacht: ‘Wat? Ik? Ja maar, 
moet dat nu echt? Kunnen we niks anders regelen? 
Loopt er niet ergens een beest rond? Ik ben nog maar 
zo jong!’ In de Bijbel wordt niet verteld wat Izak dacht. 
Wat we wel uit dit verhaal kunnen leren is gehoorzaam-
heid, geloof en vertrouwen. De Heere geeft Abraham de 
opdracht om zijn zoon te offeren. Abraham gehoor-
zaamt. Hij gelooft dat de Heere weet wat het beste voor 
hem is en gaat in vertrouwen op weg. Ook voor Izak 
gelden deze drie punten. Izak gehoorzaamt door op de 
stenen te gaan liggen. Ook hij gelooft en vertrouwt erop 
dat God en zijn vader weten wat goed is. Ik hoop dat 
deze punten ook kenmerkend zijn voor jouw leven. Ook 
als het soms moeilijk is, God weet wat het beste voor je 
is en heeft altijd het beste met je voor.

Genesis 22:1-19&



DonDerDag 

30
God dan verkondigt (…) nu overal aan alle mensen dat 
zij zich moeten bekeren. Handelingen17:30

In Athene wordt ‘de onbekende god’ door Paulus 
bekendgemaakt. Hij verkondigt de levende God, de 
Schepper van hemel en aarde. Hij is de Bron van alle 
goed. Paulus zegt: ‘In Hem leven wij, bewegen wij ons 
en bestaan wij.’ God schenkt ons alles. Uit Zijn milde 
handen ontvangen wij ook het grootste geschenk: 
Jezus Christus. De Redder van de wereld, Die Zijn leven 
gaf om ons zondaren het leven te schenken. Hij is het 
ook Die als Rechter komt om te oordelen de levenden 
en de doden. Ziende op de levende God en verkondi-
gende Christus, roept Paulus de hoorders op om zich 
te bekeren. Dit krachtig appèl komt ook tot ons: ‘Bekeer 
u en geloof het Evangelie.’ Een woord voor ieder van 
ons persoonlijk, maar ook een woord voor heel de 
wereld. Wij moeten breken met de afgoden en de ware 
God dienen. Geen knieval maken voor de wereld, maar 
voor koning Jezus. Eens zal alle knie zich voor Hem 
buigen. Doe het nu en niet straks, als u ertoe gedwon-
gen wordt. Een Koningskind ziet met verlangen uit naar 
de dag dat zijn Rechter en Redder komt!

Handelingen 17:24-34 Zingen: Psalm 98:4

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 31 mei
Maan onder n.m. 8 juni

mei

05.26
21.51
01.16
11.48



donderdag  30 mei

Groot geloof

Misschien is je tijdens het lezen van de stukjes van 
afgelopen twee weken opgevallen dat het woord geloof 
telkens terugkwam. Geloof kenmerkte het leven van 
Abraham. In het Nieuwe Testament wordt het geloof 
van Abraham regelmatig aangehaald als voorbeeld 
voor ons. Jakobus schrijft: ‘En Abraham geloofde God, 
en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd 
een vriend van God genoemd’ (Jakobus 2:23). Of zoals 
we in Hebreëen kunnen lezen: ‘Door het geloof is Abra-
ham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om 
weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ont-
vangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar 
hij komen zou’ (Hebreeën 11:8).
Maar, wat is geloof? In het woordenboek staat de vol-
gende omschrijving: vertrouwen dat iets waar is. Ook 
de Bijbel geeft ons in Hebreeën 11:1 een duidelijk ant-
woord: ‘Het geloof nu is een vaste grond van de dingen 
die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet 
ziet.’ Geloof uit zich dus in vertrouwen en je kunt het 
krijgen voor niets, want Christus heeft het al voor jou en 
mij verdiend. Je hoeft alleen je hart maar voor Hem 
open te stellen. Je aan Hem vastklampen en toever-
trouwen. Aan jou de keus!

Hebreeën 11:1-3 en 8-19&



VrijDag 

31
Hij bleef bij hen en werkte er, want zij waren tentenma-
kers van beroep. Handelingen 18:3

Door de GZB zijn meerderen uitgezonden in Gods 
Koninkrijk als ’tentenmaker’. Een tentenmaker is iemand 
die een beroep uitoefent (meestal in een land dat geslo-
ten is voor zendingswerk) en daarnaast het christelijk 
geloof verkondigt. Van Paulus lezen wij dat hij van 
beroep tentenmaker was. In Korinthe ontmoet hij in 
Aquila en Priscilla vakgenoten, maar bovenal medege-
lovigen. De band tussen de apostel en dit echtpaar is 
sterk. Anderhalf jaar werken ze samen. Samen maken 
ze tenten en samen arbeiden ze in het Koninkrijk van 
God. Juist in Korinthe ontvangen zij een bemoediging 
om ondanks de tegenstand door te gaan. ‘Wees niet 
bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want Ik ben met u 
(...) en Ik heb veel volk in deze stad.’ Een stad vol met 
tentbewoners. Zij moeten horen dat hun aardse huis als 
een tent wordt afgebroken. De mens gaat naar zijn eeu-
wig huis. Veilig en geborgen zijn wij alleen wanneer wij 
de toevlucht nemen tot Christus, de Zoon van God, Die 
bij ons kwam wonen, om voor zondaren plaats te berei-
den in de hemel. Een boodschap om uit te dragen. Ook 
tijdens ons dagelijks werk!

Lezen: Handelingen 18:1-17 Zingen: Psalm 102:15

Zon op Laatste kwartier
Zon onder
Maan op
Maan onder

mei

05.25
21.52
01.43
13.04



vrijdag  31 mei

Levensloop

We kunnen veel leren uit het leven van Abraham. Hij 
leefde dicht bij God, gehoorzaamde God, had een groot 
geloof en een vast vertrouwen. Wanneer zijn geloof niet 
zo sterk is en hij niet meer op God vertrouwt, loopt het 
mis. Ondanks zijn fouten mocht hij terugkomen bij God. 
En God liet hem niet los. Ik hoop en bid dat jouw geloof 
net zo groot zal zijn als dat van Abraham. Een volgeling 
zijn van Jezus vraagt moed en lef, maar het is het zeker 
waard. En de wetenschap dat God bij je is in alle dingen 
die je doet, geeft kracht en vertrouwen. In Thailand zien 
we zo vaak dat mensen het allemaal zelf moeten ver-
dienen en zo veel mogelijk goed moeten proberen te 
doen, maar dat het nooit goed genoeg is om in de 
hemel te komen. Wat een rijkdom als we hen dan over 
Gods genade mogen vertellen. Het is zoals twee men-
sen in ons dorp getuigden: ‘We hebben Jezus nodig en 
willen ons leven met Hem delen. We zijn arm en het 
leven is niet altijd makkelijk, maar sinds we Jezus heb-
ben leren kennen, geeft dat zo veel rust en zien we ook 
dat Hij bij ons is en ons zegent en helpt.’ Ik hoop dat het 
leven van Abraham je geïnspireerd heeft om op zoek te 
gaan naar God of om Hem nog beter te leren kennen. Ik 
wens je de zegen toe uit Numeri 6.

Numeri 6:24-26&
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Wat doet de GZB met een nalatenschap?

Als het geloof in Christus de grond van uw bestaan is, zou 
dat dan ook geen uitwerking hebben in uw laatste wil?

De GZB besteedt een nalatenschap rechtstreeks aan con-
creet zendingswerk. In goed overleg is het mogelijk een 
nalatenschap een specifieke bestemming te geven.

De GZB komt graag – geheel vrijblijvend – bij u thuis om u 
informatie te geven over het nalaten aan de GZB. U kunt 
ook eerst contact opnemen met uw notaris om deze zaak te 
bespreken. In later stadium zijn we ook van harte bereid om 
met u en uw notaris van gedachten te wisselen.

Belt u ons voor vragen en informatie tijdens kantooruren op 
0343-512444.
 
Of kijk op www.gzb.nl 
voor meer informatie.



ZaterDag 

1
Maar ik zal bij u terugkeren als God het wil.
 Handelingen 18:21

Wij mensen maken plannen, maar God bepaalt de route 
van onze levensweg. Dat hebben wij geleerd uit het 
reisverslag van Paulus’ tweede zendingsreis. Aan het 
einde van zijn reis keert Paulus terug naar Antiochië, 
waarbij er een tussenstop wordt gemaakt in Efeze. Bij 
het afscheid klinkt de hoop tot een weerzien. Maar wel 
onder het voorbehoud: ‘Als God het wil.’ Paulus heeft 
het door genade geleerd: ‘Uw wil geschiede.’ Hij legt 
zijn leven en zijn levensreis in Gods hand. De Heere 
brengt hem op de derde zendingsreis terug in Efeze. 
Ruim twee jaar maakt hij aan de Efeziërs de wil van God 
bekend. Vervolgens neemt hij opnieuw afscheid (zie 
Handelingen 20), maar nu in de wetenschap dat hij niet 
meer zal terugkeren: ‘U zult mijn gezicht niet meer zien.’ 
Voor de gelovigen zal het weerzien zijn aan de andere 
zijde van het graf. Wij sluiten de bijdrage af met de 
woorden van een lied: ‘God zij met u, tot ons wederzien; 
hier op aard’ of eens daarboven; waar wij na de strijd 
Hem loven. God zij met u, tot ons wederzien.’ Adieu: Ga 
met God!

Lezen: Handelingen 18:18-23  Zingen: Psalm 121:4

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8 juni

juni

05.25
21.53
02.07
14.18



zaterdag 1 juni

Laat ons Uw arbeiders zijn

Gij hebt ons gezegd, Heer’: De velden zijn wit en rijp 
staat de oogst op de landen.
Gij wilt dat Uw volk aan het werk gaat en bidt met ’t hart, 
met de mond en de handen.
Wij kunnen niet veel, Heer’, wij voelen ons klein
toch vragen wij: ‘Laat ons Uw arbeiders zijn!’
Gij hebt ons geboden, Heer: Predik Mijn Woord
en ga in de heggen en stegen! Mijn huis is gereed; wie 
Mijn nodiging hoort, vervul Ik met blijdschap en zegen.
Al is uw geloof, uw vertrouwen nog klein, toch kan ook 
de zwakste Mijn arbeider zijn.
Gij hebt ons gezegd, Heer’: Wanneer ge gelooft, dan zal 
ik u wonderen wijzen. Nog deel Ik de vissen, nog breek 
Ik het brood. Nog wil Ik de duizenden spijzen.
Als was het getal van Mijn jongeren klein, ontelbaar zal 
’t volk in de hemelen zijn!
Zend Gij ons dan uit, Heer’, maar ga met ons mee!
Uw vuurkolom moet voor ons uitgaan; en baan ons een 
weg, als het moet door de zee. Wij zullen in Uw kracht 
erdoor gaan!
Nu is Uw kerk onbeduidend en klein,
maar eens zal de aarde te klein voor haar zijn!
(Uit: Hij draagt mij thuis van Nel Benschop)

Johannes 4:31-38&



ZonDag 

2
... aan de vreemdelingen in de verstrooiing ...
 1 Petrus 1:1

We beginnen vandaag aan een brief geschreven door 
Petrus aan christenen in het huidige Turkije. Door te 
gaan geloven in Jezus Christus zijn de eerste lezers 
vreemdelingen geworden. De mensen in hun omgeving 
wantrouwden hen soms omdat ze de goden niet meer 
vereerden. Vervolgingen lagen op de loer. Petrus spreekt 
de lezers van de brief echter niet alleen aan als vreem-
delingen. Hij noemt hen ‘als vreemdelingen uitverko-
renen’. Verkiezing is voor ons een beladen begrip. 
Petrus wil echter niet de vraag oproepen: ben je wel 
uitverkoren? Hij zegt: vreemdelingschap heeft als keer-
zijde dat je verkoren bent tot volk van God. Je bent hier 
een vreemdeling, omdat je vaderland elders is. Omdat 
je Vader je gekend en geroepen heeft. Petrus beschrijft 
dan ook in de aanhef van de brief het prachtige gena-
dewerk van de drie-enige God in hun leven. De achter-
liggende gedachte is: vertrouw je toe aan dit werk van 
God, dan zul je een weg vinden. De bedoeling van het 
lezen van de brief is dat ook wij dit doen. Dan wordt de 
weg begaanbaar, ook al ben je een minderheid.

Lezen: 1 Petrus 1:1-3 Zingen: Psalm 119:32

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8 juni

juni

05.24
21.54
02.29
15.29



zondag  2 juni

Principe 1: 
Dichtbij God en dichtbij elkaar

Het is Pinksteren geweest en daarom lezen we uit de 
Handelingen van de Apostelen over de principes van de 
groei van het Koninkrijk. Lees elke dag eerst de schuin-
gedrukte tekst, dan de Bijbel en dan de rest in het dag-
boek. Lees nu Handelingen 2:42-45 en onderstreep 
belangrijke woorden: Wat doet de gemeente zoal?
Op het eerste gezicht is het heel mooi in de eerste 
gemeente in Jeruzalem. De gelovigen delen alles, er zijn 
wonderen en tekenen en de apostelen preken. Maar 
denk je eens in: hoe moeilijk is dat, met drieduizend 
pasbekeerde mensen, en zónder eigen gebouw.
Het geheim zit voor een deel in het woord volharden. 
Met dit woordje begint de opsomming niet van alles 
wat de gemeenteleden doen, maar het is als het ware 
de kapstok: ze volhardden in de leer, ze volhardden in 
de gemeenschap, ze volhardden in het breken van het 
brood en ze volhardden in de gebeden.
Volharden betekent niet iets moeilijks als volhouden 
(onder zware omstandigheden) ofzo, maar gewoon: iets 
de hele tijd doen. Dat is het eerste principe (en mis-
schien ook wel het geheim): christenen komen keer op 
keer samen en lezen steeds opnieuw in de Bijbel en ze 
bidden. Samen blijven ze dicht bij God.

Handelingen 2:42-45&



MaanDag 

3
Een erfenis (…) bewaard voor u (…) U wordt immers 
bewaakt.  1 Petrus 1:4-5

De vreemdelingen geven veel prijs. Hun positie in de 
maatschappij staat onder druk. Er wordt over hen 
gepraat, en soms neemt de situatie bedreigende vor-
men aan. Dit alles vanwege hun geloof in Jezus Chris-
tus. Petrus bemoedigt hen door hen te wijzen op de 
onvergankelijke erfenis die op een veilige plaats wordt 
bewaard. Wat je hier ook ontvalt, of wordt ontnomen: 
deze erfenis behoudt haar waarde. Petrus’ woorden zijn 
ook voor ons een aansporing om ons op die erfenis te 
richten. Heel gemakkelijk investeren wij onze energie en 
aandacht in vergankelijke, tijdelijke schatten, die zeker 
zullen verdwijnen. Christus heeft iets veel mooiers: een 
schat die nooit zijn waarde verliest. Bijzonder troostrijk 
is vervolgens de gedachte dat niet alleen de erfenis 
wordt bewaard, maar ook wij. De gelovigen destijds 
toen in Klein-Azië onder grote druk. Onze medegelovi-
gen in landen waar er evenveel vervolging is als toen. 
En ook wij in het rijke vrije westen, waardoor we op een 
andere wijze dreigen te worden meegesleurd. Wanneer 
we ons toevertrouwen aan de beschermende handen 
van God, zijn we veilig.

Lezen: 1 Petrus 1:4-12  Zingen: Psalm 16:3,6

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8 juni

juni

05.23
21.55
02.51
16.39



maandag  3 juni

Principe 2: Wees open

In het stukje van vandaag gaat het opnieuw om volharden. 
Het Griekse woord, waarmee vers 42 begint (zie gisteren) 
is ook het eerste woord van vers 46 (… zij bleven …). Lees 
met dat in je achterhoofd het gedeelte van vandaag en 
bedenk hoe je als inwoner van Jeruzalem iets zou merken 
van deze groep gelovigen.
In vers 46 staat dat de gelovigen volhardden in het samen-
komen in de tempel. Ze doen dat de héle tijd. Veel theolo-
gen schrijven hierover dat men in de eerste gemeente de 
Joodse tradities niet aan de kant schoof. Dat zou best 
kunnen, maar het staat hier niet zo. De gemeente komt 
samen in de zuilengang van Salomo (Handelingen 5:12). 
Dit is het grote plein waar ook de heidenen mogen komen. 
Hier worden geen offers gebracht of gebeden gezegd. Dit 
was de enige plek in de stad waar een gemeente van drie-
duizend gelovigen kon samenkomen.
Elke week (of vaker dus) een openluchtdienst. Dan ga je 
ook begrijpen hoe het kan dat er dagelijks gelovigen bijko-
men! Het komt door de openheid van de gemeente, het 
tweede principe. Iedereen kan de preken van de aposte-
len horen, iedereen kan zien hoe de gelovigen met elkaar 
omgaan. Dat ‘vindt genade bij heel het volk’, het wekt 
indruk bij de mensen. Wees dus open: maak van je geloof 
geen geheim!

Handelingen 2:46-47&



DinsDag 

4
Omgord de lendenen van uw verstand. 1 Petrus 1:13

Een prachtig beeld gebruikt Petrus wanneer hij spreekt 
over het omgorden van de lendenen van het verstand. 
In het oude oosten droeg men graag lange gewaden. 
Deze waren ongeschikt om je snel in te kunnen ver-
plaatsen. Wanneer je ver moest lopen, deed je een riem 
om. De lezers zien zichzelf als vreemdelingen op reis 
naar hun vaderland. Om te kunnen reizen, moet het ver-
stand daarop zijn ingesteld, anders struikel je onvermij-
delijk. Het hoofd en, zoals blijkt uit de aansporingen om 
nuchter te zijn en te hopen, het hart moeten geheel en 
al gericht zijn op de dingen die van God zijn. Een 
belangrijke oorzaak waardoor de riem losgaat, zijn de 
begeerten van dit leven (vers 14). Een onheilig leven 
vertroebelt het uitzicht op God, de erfenis en de prijs 
die Christus heeft betaald om ons te heiligen tot Zijn 
volk. Wanneer we opgaan in de dingen van deze wereld, 
gaan we langzamer lopen, en struikelen we. Laten we 
dan de lendenen van ons verstand omgorden, de jach-
tige roes van het leven vermijden en met een volkomen 
hoop gericht zijn op Jezus Christus.

Lezen: 1 Petrus 1:13-20  Zingen: Psalm 73:13

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8 juni

juni

05.22
21.56
03.15
17.46



dinsdag  4 juni

Principe 3: Wees scherp

We schakelen over naar Filippus, een van de diakenen. 
Hij heeft de opwekking in Samaria meegemaakt. Nu 
stuurt God hem naar de woestijn. Lees de tekst en 
bedenk welk vers het belangrijkste is. Waarover zou de 
dominee zondag moeten preken, en waarom.
Daar staat Filippus dan, langs die eenzame weg. Plot-
seling komt er een wagen aan. Het is duidelijk dat God 
de regisseur is van deze ontmoeting met de kamerheer, 
maar daar wordt Filippus niet lui van. De wagen komt 
voorbij en hij luistert naar de kamerheer (welk bijbelge-
deelte hij leest) en naar de Geest. Dan komt het erop 
aan: Filippus snelde ernaartoe. En terwijl hij dat doet, 
heeft hij zijn openingsvraag al klaar: Begrijpt u ook wat 
u leest? Hij is scherp, die Filippus!
Van deze ervaren evangelist kunnen we wat leren. Als 
volgeling van Jezus, wil hij graag over Hem vertellen, 
maar hij houdt (nog even) zijn mond. Hij stelt alleen 
maar een vraag. Missionair werk vraagt om scherpte: 
een sprintje trekken als het nodig is, maar vooral zien 
en snappen wat die ander doet. Interesse tonen. Pro-
beer het maar eens. Mooie gesprekken beginnen van-
zelf als jij werkelijk geïnteresseerd bent in je klasgenoot, 
buurman of collega.

Handelingen 8:26-31&



WoensDag 

5
…opnieuw geboren… 1 Petrus 1:23

Een van de punten van troost die Petrus zijn lezers 
meegeeft, is de werkelijkheid van het opnieuw geboren 
zijn. Aan het begin schrijft hij (vers 3) dat God ons 
opnieuw geboren heeft doen worden tot een levende 
hoop. In de laatste verzen van het eerste hoofdstuk 
komt dit thema terug. Een belangrijke troost voor de 
vervolgde vreemdelingen is dus dat hun bestaan, dat 
benauwd en zonder perspectief lijkt, in werkelijkheid 
enorm rijk en groot is. Indrukwekkend is het contrast 
tussen de aardse vergankelijkheid en de onverganke-
lijke werkelijkheid van God. De vreemdelingen die zo 
kwetsbaar en broos lijken, dragen leven dat gewekt is 
door het Woord van God: eeuwig en onvergankelijk 
leven. Wat Petrus schrijft, mag ons troosten wanneer 
ons lichaam aan krachten inboet, en we het einde van 
het aardse leven onder ogen moeten zien. De uiteinde-
lijke waarheid over ons bestaan is: onvergankelijk. Wan-
neer het leven nu ons enige perspectief is, is dit woord 
van Petrus een belangrijke waarschuwing. Dit leven is 
zo kwetsbaar en vergankelijk. Laat dat niet het enige 
leven zijn dat je kent.

Lezen: 1 Petrus 1:3-5 en 20-25 Zingen: Psalm 68:10

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8 juni

juni

05.22
21.57
03.41
18.51



woensdag  5 juni

Principe 4: 
Gods woord heeft kracht

Filippus en de kamerheer raken in gesprek. Lees het 
gedeelte van vandaag en richt je dan met name op vers 
32 en 33. Wat hebben deze verzen te vertellen over 
Jezus? En waarom heeft de kamerheer vragen bij deze 
tekst (of heb je die misschien zelf ook wel?).
Het gedeelte dat de kamerheer leest (Jesaja 53) is bij 
ons heel bekend. Vaak wordt het rond Pasen gelezen. 
De kamerheer blijft vooral haken bij die zin uit vers 33: 
wie zal van Zijn nakomelingen verhalen? (NBV) Omdat 
de kamerheer ontmand was, kon hij geen kinderen krij-
gen. Niemand zou ooit van zijn nakomelingen vertellen. 
En dat was in de maatschappij van toen juist wel 
belangrijk. Hier haakt Gods Woord aan het leven van de 
kamerheer en het heeft kracht! Niet de preek van Filip-
pus, maar de Bijbel doet het werk. De kamerheer ont-
dekt dat Jezus met hem heeft meegevoeld in de 
kinderloosheid. De kracht van Gods Woord blijkt ook uit 
het geheel: de Bijbel is er al vóór de ontmoeting met 
Filippus en ook erna. De kamerheer vervolgt zijn weg 
met vreugde, omdat hij Gods Woord heeft én omdat hij 
het kan lezen vanuit een nieuw perspectief, het per-
spectief van de opgestane Jezus. Hij vervolgde zijn weg 
en las verder. Ongetwijfeld kwam hij ook langs Jesaja 
56:3.

Handelingen 8:32-39&



DonDerDag 

6
… verlang vurig (…) naar de zuivere melk van het Woord.
 1 Petrus 2:2

Wat je niet leert eten, vind je niet lekker. Als je niet leert 
om gezond te eten, houd je er ook niet van. Je smaak 
kan ook gemakkelijk bederven. Veel producten hebben, 
met een aantrekkelijke smaak en een geringe voedings-
waarde, het vermogen om je te verslaven. Wat geldt 
voor het gewone eten en drinken, geldt ook voor het 
geestelijk voedsel. Geestelijk voedsel moet je leren 
eten, zeker wanneer je ander voedsel gewend was. 
Daarom klinkt de aansporing: verlang vurig naar de zui-
vere melk van het Woord. Het Woord dat werkte als 
zaad en dat leven wekte in de harten van de gelovigen, 
is ook de bron voor verdere groei. Wanneer we ons 
geestelijk volproppen met alle snelle hapjes en snoep-
jes die er te vinden zijn in het leven, is het onmogelijk 
om je geestelijk in goede gezondheid te ontwikkelen. 
Ook heb je onvoldoende weerstand tegen infecties en 
andere ziektekiemen. Hoe kun je op deze wijze een 
goede plaats innemen in het gebouw van Jezus Chris-
tus? Eet dan het goede. Denk aan de lieflijke smaak van 
Jezus Christus (vers 3 en hoofdstuk 1 vers 8).

Lezen: 1 Petrus 2:1-10  Zingen: Psalm 34:4

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8 juni

juni

05.21
21.58
04.11
19.53



donderdag  6 juni

Principe 5: Doorgaan

Het verhaal van Filippus en de kamerheer is eigenlijk al 
klaar. Er is nog één vers over. Denk over vers 40 eens 
wat langer na: spreekt dit vers je aan, wat laat God je in 
dit vers zien of ontdekken?
Het verhaal van Filippus en de kamerheer lijkt heel snel 
te gaan. Zó snel dat bijvoorbeeld vers 37 later aan de 
tekst is toegevoegd: geen doop zonder geloofsbelijde-
nis. Maar er staat nergens dat Filippus maar een uurtje 
met de kamerheer optrekt. Misschien waren het wel 
meerdere dagen. Dan snap je ook wat beter waarom 
Filippus op zo’n wonderlijke manier terugkomt in Asdod.
Het gaat niet om wat er met Filippus gebeurt, maar wat 
hij doet. Hij lijkt er zelf niet van ondersteboven dat hij 
een bijzondere reis heeft gemaakt, maar gaat door met 
zijn werk. Hij verkondigde het Evangelie in alle steden. 
Dezelfde manier waarop hij werkte vóórdat hij door God 
geleid werd naar de kamerheer. Missionair werk is een 
kwestie van doorgaan. Het hele land doortrekken, en 
het Evangelie verkondigen. Missionair werk is voor 
doorzetters, die niet terugschrikken als het even minder 
succesvol is. Dat kan omdat het Gods werk is. Hij doet 
Zijn werk door jou heen. Maak dus een plan en ga 
ermee door. God zal Zijn zegen erover geven.

Handelingen 8:40&



VrijDag 

7
... een koninklijk priesterschap … 1 Petrus 2:9

Het zijn van een minderheid, wat gold voor de eerste 
christenen en in toenemende mate ook geldt voor ons 
in Nederland, oefent druk uit. Je vindt het bijvoorbeeld 
zo moeilijk om op je werk of op school te laten zien dat 
je een andere Heer hebt, dat je net doet alsof Hij niet je 
Heer is. Of je trekt je terug in een isolement van zelfge-
noegzaamheid. Petrus noemt de gemeente een pries-
terschap. Dit helpt om de reflexmatige reactie van 
meedoen of isolement te vermijden. Een priesterschap 
is per definitie een minderheid. Geen enkele priester 
trekt het zich aan dat hij slechts een klein percentage 
van de bevolking uitmaakt. Hij let op zijn prachtige hoge 
taak: het loven van God, het brengen van offers aan 
God, het doen van voorbede voor de mensen om hem 
heen, het brengen van verzoening en het zegenen. 
Wanneer wij deze omschrijving serieus nemen, krijgen 
we een andere blik op het feit dat we een minderheid 
zijn. We zijn niet zielig, maar hebben een indrukwek-
kende roeping van God ontvangen. We zien de omge-
ving niet als een beangstigende of hopeloos verloren 
massa. We bidden voor hen!

Lezen: 1 Petrus 2:1-10 Zingen: Psalm 134:1,2

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8 juni

juni

05.20
21.59
04.46
20.51



vrijdag  7 juni

Principe 6: Gods leiding

Van de Ethiopische kamerheer zwaait de camera nu 
naar de Romeinse militair. Opnieuw bereikt het Evange-
lie een buitenstaander. Lees de tekst en zet voor jezelf 
eens op een rijtje wat God doet (of zegt) in dit gedeelte. 
Wat ontdek je zo over Wie God is?
Het principe dat God leiding geeft, is misschien wel een 
van de belangrijkste principes. Het verhaal van Petrus en 
Cornelius laat heel mooi zien hoe God handelt. God lijkt 
in dit gedeelte op een heel bijzondere manier leiding te 
geven: door een engel. Maar let op: Gods leiding brengt 
Cornelius niet tot bekering, het zet enkel de gebeurtenis-
sen in beweging. Gods leiding is erop gericht om Corne-
lius en Petrus met elkaar in contact te brengen. Zo wordt 
Gods almacht wel op een heel bijzondere manier zicht-
baar: voor dit hele belangrijke werk zet Hij gewone men-
sen in. Dat kan ook jouw leventje tot iets bijzonders 
maken. Want nog steeds zet God gewóne mensen in om 
Zijn Koninkrijk op te richten. Wees je er dus van bewust 
dat Hij ook jouw leven stuurt. Hij brengt jou bij mensen 
die als een Petrus voor je zijn, van wie je leert en die jou 
op God wijzen. Ook mag jij als Petrus zijn voor de men-
sen om je heen, door hen op God te wijzen.

Handelingen 10:1-8&



ZaterDag 

8
... strijd voeren tegen de ziel (...) u moet zich wapenen. 
 1 Petrus 2:11 en 1 Petrus 4:1

Na de bemoedigende woorden in het eerste gedeelte 
van de brief, begint Petrus nu met het geven van prak-
tische raad. Waar moet je op letten als minderheid? 
Petrus begint heel dicht bij huis: onthoud je van vlese-
lijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Het 
belangrijkste front ligt blijkbaar niet buiten in de boze 
wereld, maar binnen in je eigen ziel. De begeerten die in 
je wonen, en die gemakkelijk ondersteuning vinden in 
de omgeving (1 Petrus 4:3v), bedreigen de ziel. Laten 
we daar niet te gemakkelijk over denken! De relatie met 
God wordt verstoord wanneer je toegeeft aan je begeer-
ten. Petrus reikt ons een wapen aan in de vorm van een 
gedachte (hfd. 4:1): wie in het vlees geleden heeft, is 
opgehouden met de zonde. Deze gedachte was lei-
dend voor Jezus Christus. Hij heeft ons vlees aangeno-
men om via het lijden de zonde te beëindigen. Gebruik 
deze gedachte in je strijd tegen de zonde. De aanspo-
ring ‘wapen je met deze gedachte’, kun je ook weerge-
ven met: kies je positie in Jezus Christus. Alles wat voor 
Hem geldt, geldt dan voor ons (vergelijk hfd. 2:24).

Lezen: 1 Petrus 2:11-12; 21-25 en 4:1-6
 Zingen: Psalm 101:1,2

Zon op Nieuwe maan
Zon onder
Maan op
Maan onder

juni

05.20
22.00
05.26
21.42



zaterdag 8 juni

Principe 7: 
Gebed en gehoorzaamheid

Lees de tekst én denk na over de visjeposter.

Bidden is heel gevaarlijk als het gaat om zending of 
evangelisatie … voor je het weet verhoort God je gebed 
(Johannes 15:16b). Petrus heeft het geweten. En jij?

Handelingen 10:9-23&



ZonDag 

9
Hiertoe bent u geroepen (…) Zijn voetsporen navolgen.
 1 Petrus 2:21

Een bijzonder moeilijke opdracht voor de gelovigen die 
leven als minderheid in Klein-Azië, is om om te gaan 
met onrecht. Ze lijden daaronder, en het risico ligt op de 
loer dat ze hun omgeving met gelijke munt terug willen 
betalen; of in ieder geval dat ze zich tegen de omgeving 
af gaan zetten. Tegen hen zegt Petrus: Let eens op het 
voorbeeld van Jezus Christus (vers 21). Hij heeft zo veel 
gedragen om ons te bevrijden. Toen Hij gescholden 
werd, schold Hij niet terug. Hij legde dat in de handen 
van Zijn Vader. Zelf richtte Hij Zich erop dat wij zouden 
worden bevrijd van de zonde. Anders gezegd: het Hem 
aangedane onrecht weerhield Jezus er niet van om het 
goede te blijven zoeken voor de mensen die Hem 
kwaad deden. Diezelfde houding verlangt Petrus bij zijn 
lezers die worden vervolgd. Hoeveel temeer zou dit niet 
voor ons moeten gelden, die veel minder kwaad heb-
ben te verduren van onze omgeving. Zoeken wij het 
goede voor de mensen om ons heen? Blijven we dat 
doen, ook als ze ons niet goed gezind zijn?

Lezen: 1 Petrus 2:13-25 en 4:12-19 
 Zingen: Psalm 17:3

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8  juli

juni

05.20
22.00
06.14
22.27



zondag  9 juni

Principe 8: Over je grens!

Een spannend principe vandaag: over je grens. Zeker 
op zondag , de dag die al snel de dag wordt waarop je 
juist niet de grens moet opzoeken ... Lees de tekst en 
onderstreep (werk)woorden die je opvallen. Welke 
gedachten komen er bij je boven?
Petrus ontdekt dat God hem met het visioen wilde dui-
delijk maken dat hij ‘geen mens onheilig of onrein mag 
noemen’ (vers 28). Een revolutionaire gedachte! Jezus 
bracht verzoening voor de wereld, en niet slechts voor 
één volk. Maar met het visioen gaat God nog een stapje 
verder. Petrus moet iets gaan doen wat hij nog nooit 
eerder heeft gedaan: een onbesneden soldaat aanra-
ken, varkensvlees eten en andere onreine dingen doen. 
Niet om dingen te doen die hij eigenlijk niet mag, maar 
omdat het nodig is voor het Koninkrijk.
Over de grens gaan, dat gaat niet om regeltjes. Of je ze 
wel houdt of niet. Over de grens gaan, dat gaat over 
hoe jij aankijkt tegen anders- of niet-gelovigen. Welke 
vooroordelen heb je over hen? Wat weerhoudt je ervan 
om een gesprekje met hen aan te knopen, samen te 
sporten of een milkshake te gaan halen? God roept je 
om je niet blind te staren op de belemmeringen maar 
om net als Petrus over de grens te gaan.

Handelingen 10:24-33&



MaanDag 

10
…opdat uw gebeden niet verhinderd worden.
 1 Petrus 3:7

Ook de huwelijksrelaties worden door Petrus bespro-
ken. De positie van de vrouw was bijzonder kwetsbaar, 
zeker wanneer zij ging geloven en hij niet. Het is niet 
eenvoudig om in die situatie staande te blijven. Geeste-
lijk is er een grote kloof. Hoe houd je dat vol? Hoe voor-
kom je dat je alleen je buitenkant aan je man geeft, of je 
helemaal van hem afkeert? Andersom was het voor de 
mannen, die in de Grieks-Romeinse cultuur zeer veel 
macht hadden in vergelijking met de vrouwen, moeilijk 
om zich een houding aan te meten die paste bij het 
geloof in Christus. Het laatste gedeelte van vers 7 geeft 
een prachtige graadmeter voor een goede houding in 
een huwelijk: de gebeden moeten niet worden verhin-
derd. Hoewel alleen genoemd bij de man, geldt het bei-
den. Laat er geen belemmering komen tussen God en 
je ziel door wat je doet in je huwelijk. Deze woorden 
trekken heel het gehuwd-zijn voor het aangezicht van 
Jezus Christus. Je kunt dan niet zomaar je zin doordrij-
ven of een ander kwetsen. Je durft het wel aan om de 
ander te corrigeren, als dat de ander helpt.

Lezen: 1 Petrus 3:1-12 Zingen: Psalm 139:14

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8  juli

juni

05.19
22.01
07.07
23.04



maandag  10 juni

Principe 9: Gods grote genade

Lees de tekst van vandaag en tel hoe vaak God genoemd 
wordt. Misschien kun je ook een overzichtje maken van 
wat er allemaal over Hem gezegd wordt.
Even los van wat er in de tekst van vandaag staat, en 
los van alle principes: het is Gods ongelofelijke grote 
genade dat wij Hem kennen mogen. Dat Hij betrokken 
is op alle volken op aarde, dat Hij Zijn zoon heeft gege-
ven om op deze aarde het Koninkrijk te verkondigen. 
Die leed, stierf en werd opgewekt.
Je zou haast kunnen stellen: Gods genade gaat boven 
alle principes uit. En eigenlijk is dat ook precies wat 
Petrus in zijn preek, te tekst van vandaag, wil vertellen. 
Hij verbaast zich zelf opnieuw over de bijzondere manier 
waarop God werkt. Hij ontdekt dat God al in het leven 
van Cornelius werkte, voordat hij Petrus ontmoette. Dat 
is Gods genade: Hij heeft Petrus helemaal niet nodig, 
en toch … toch zet Hij hem in om aan Cornelius te 
getuigen over Jezus.
Verbaas je vandaag over Gods grote genade. Dat je 
God mag kennen. Dat Hij Zich naar je uitstrekt, je lot 
aantrekt en zegt: ook voor jou stierf Mijn Zoon. Omdat 
‘ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ont-
vangen zal door Zijn Naam’ (vers 43).

Handelingen 10:34-44&



DinsDag 

11
Heilig God de Heere in uw hart. 1 Petrus 3:15

Halverwege de brief staat de aansporing die in feite de 
kern is van de brief: Heilig God als Heer in je hart. Deze 
woorden zijn een aanhaling uit Jesaja 8:12, waar in 
reactie op angst voor vijanden staat dat de Heere heilig 
geacht moet worden en dat Hij gevreesd moet worden. 
Deze woorden zijn bijzonder toepasselijk voor de gelo-
vigen die te maken hebben met de dreiging vanuit hun 
omgeving. Ze worden ertoe opgeroepen, en wij in onze 
eigen omstandigheden met hen, om de Heere groter te 
achten dan alle andere machten en krachten. Het heili-
gen van God is niet gebonden aan een plaats of een 
moment, maar dient te gebeuren in het hart. Dit wil zeg-
gen: altijd en overal al je keuzes en gevoelens laten 
regeren door Hem. Wanneer we zo leven met de Heere, 
zullen we merken dat angst voor mensen veel minder 
wordt. We gaan mensen anders bekijken. Niet als een 
grote beangstigende groep, maar als mensen die 
dezelfde hoop nodig hebben als waar wij uit leven. Leg 
daar dan ook vrijmoedig getuigenis van af.

Lezen: 1 Petrus 3:12-22 Zingen: Psalm 113:3,4

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8  juli

juni

05.19
22.02
08.05
23.37



dinsdag  11 juni

Principe 10: God maakt het af

Lees het gedeelte van vandaag en stel jezelf na afloop 
vier vragen: 1. Wat wil ik leren van dit gedeelte (beden-
ken)? 2. Waarvoor wil ik God bedanken? 3. Wat wil ik 
aan God belijden? 4. Waarvoor wil ik bidden?Misschien 
is goed om het bedanken, belijden en bidden ook maar 
meteen te doen, voor je verder leest.
Misschien heb je in de afgelopen dagen wel eens 
gedacht: brrr, al die principes van het Koninkrijk: het lijkt 
wel of ik zoveel moet. Een beetje waar is dat ook wel. 
Maar dat betekent niet dat God je een opdracht geeft, 
in de trant van: ga je gang maar, Ik hoor het wel als je 
klaar bent.
Integendeel! Dat laat het principe van vandaag zien. 
God blijft er Zelf helemaal bij. Hij laat je niet alleen. Ster-
ker nog: als het erop aan komt doet Hij het Zelf! Mocht 
Petrus nog twijfelen of hij deze mensen wel zou kunnen 
dopen – de Heilige Geest is hem al voor. Mocht jij nog 
twijfelen hoe het nu verder moet in de levens van niet-
gelovigen om je heen: God is je al voor. Hij is met hen 
begonnen, zoals hij (al voor Petrus erbij was) met Cor-
nelius was begonnen. Hij zal het dus ook afmaken in de 
levens van jouw vrienden of klasgenoten. Hij laat het 
werk van Zijn handen niet los.

Handelingen 10:44-46&



WoensDag 
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Heb voor alles vurige liefde voor elkaar. 1 Petrus 4:8

De onderlinge verhoudingen in de gemeente zijn ook 
een punt van aandacht voor Petrus. We kunnen ons 
voorstellen dat het lang niet altijd eenvoudig was om de 
onderlinge relaties goed te houden. Het ging immers 
om kleinere groepen van gelovigen die sterk op elkaar 
aangewezen waren. De omgeving zette hen immers 
onder druk. Zonden en gebreken van anderen kunnen 
flink gaan ergeren wanneer je op elkaar aangewezen 
bent. Als je altijd aan de beurt bent om gastvrij te zijn 
wanneer er een rondtrekkende profeet of evangelist 
langskomt, of een zuster in nood, dan gaat dit aan je 
knagen. Of als je altijd een taak in de gemeente moet 
uitvoeren, dan treedt er onvermijdelijk slijtage op. Een 
heel belangrijke voorwaarde om het te kunnen doen, is 
de liefde voor elkaar. Hoewel het niet expliciet gezegd 
wordt, is ongetwijfeld het voorbeeld van Christus in de 
gedachten van Petrus. Het gaat er immers in de 
gemeente om dat God in alles verheerlijkt wordt in de 
gemeente. Laten we staan naar deze houding, zodat in 
en door ons de kracht van God werkt.

Lezen: 1 Petrus 4:7-11 Zingen: Psalm 133

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8  juli

juni

05.18
22.03
09.07
00.04



woensdag  12 juni

Principe 11: 
Begin met: observeren

Hoe zou het zijn om als toerist door Athene te lopen? 
Wat zou er te zien zijn?Voor een deel nog hetzelfde als 
toen Paulus er liep. Beeld je in dat je Paulus bent, 2000 
jaar geleden in Athene. Wat is er te zien? Wat valt je op? 
En hoe loopt Paulus daar als toerist?
Twee jaar geleden was ik in Parijs, een beetje zoals Pau-
lus in Athene. Ik zag de Parijzenaars, anoniem terugge-
trokken op hun stoeltje in de metro. Veel van hen met 
een boek, vaak van Franse filosofen: Voltaire, Rousseau 
…
In Athene begint Paulus niet met een preek in de syna-
goge, maar met een wandeling door de stad. Hij wacht 
op zijn metgezellen en observeert het leven in Athene. 
Niet als toerist, maar om werkelijk te doorgronden wie 
de Atheners zijn, wat hen drijft. Hij gaat er ook met hen 
over in gesprek, in debat. Van Paulus leren we om niet 
te hard van stapel te lopen. Kijk eerst eens goed naar 
de mensen om je heen. Wat geloven ze (niet)? Hoe vul-
len ze hun leven? Kijk met de ogen van Jezus en laat je 
geest geprikkeld worden (vers 16): ‘Toen Hij de menigte 
zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, 
omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen 
die geen herder hebben’ (Mattheüs 9:36).

Handelingen 17:16-21&



DonDerDag 

13
Hoed de kudde van God ... 1 Petrus 5:2

Wanneer we geroepen worden in een ambt, voelt het 
aan als een grote verantwoordelijkheid. Wie ben ik dat 
ik dit zou doen? De aansporing die Petrus geeft aan de 
oudsten mag ons dan vertroosten. In de eerste plaats, 
omdat Petrus door juist deze woorden te gebruiken 
herinnert aan zijn eigen roeping aan de oever van het 
meer van Galilea. Het was een roeping ondanks zijn 
falen in de nacht waarin Jezus werd overgeleverd. 
Jezus heeft hem uitgekozen, niet omdat Petrus zo vol-
maakt was, maar omdat Jezus dit wilde. Ook is het 
goed om te zien dat de kudde niet van ons is, maar van 
God. Hij is Zelf Eindverantwoordelijke. Het is Zijn zaak. 
Dit mag ons ontspanning geven. Een andere kant van 
het feit dat de kudde van God is, is dat wij daarin niet 
onze eigen zin of de zin van mensen zomaar kunnen 
doordrukken. We moeten altijd weer zoeken naar de wil 
van God in de gemeente. Wanneer we zo leiding geven, 
zal de komst van de Opperherder een bron van vreugde 
zijn.

Lezen: 1 Petrus 5:1-5  Zingen: Psalm 75:2,6

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8  juli

juni

05.18
22.03
10.11
00.29



donderdag  13 juni

Principe 12: 
Aansluiten bij de ander

Lees de tekst grondig door. Paulus is duidelijk met filo-
sofen in gesprek: hij houdt een moeilijke preek. Bespreek 
met elkaar welke zinnen je niet begrijpt. Als je alleen 
bent, denk én bid er dan eens goed over.
Paulus brengt eerst nauwkeurig onder woorden wat hij 
heeft gezien. Daarmee laat hij zien dat hij de mensen in 
Athene serieus neemt. Paulus preekt over God als 
Schepper (vers 24), Die almachtig is en de mens hele-
maal niet nodig heeft (vers 25), maar Die toch een rela-
tie wil met de mens (vers 27). En dan gebeurt er iets 
wonderlijks. Met citaten van Griekse filosofen, die God 
niet kennen, brengt Paulus het Evangelie (vers 28). Hoe 
zou dat bij ons werken? Lees het volgende lied:
U bent onvervangbaar, mijn grootste geluk.
U bent mij zo dierbaar, mijn grootste geluk.
Nee, ik kan U niet missen, geen minuut van de dag.
U hoort hier in mijn leven, U heeft mij geluk gebracht.
Het is een populair Nederlands lied (met U in plaats van 
jij). Het is een lied waar veel mensen iets van begrijpen, 
en iets bij voelen. Paulus wil met zijn citaten duidelijk 
maken dat hij de Atheners en hun gevoelens begrijpt. 
Begrijp jij hoe je klasgenoten, buren of collega’s den-
ken? En zouden zij jou begrijpen?

Handelingen 17:22-28&



VrijDag 
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Werp al uw zorgen op Hem. 1 Petrus 5:7

Rijk en uitnodigend staan deze woorden in het afslui-
tende gedeelte van de brief: Werp al uw zorgen op Hem. 
Ze zijn de tegenhanger van vers 6: Verneder u onder de 
krachtige hand van God. De eerste lezers, maar ook wij, 
maken allerlei beproevingen mee die vragen om onder-
werping aan de wil van God. Dat kost strijd, maar wan-
neer we ons onderwerpen aan de krachtige hand van 
God, zal Hij ons te Zijner tijd verhogen. De weg van 
Christus maakt dit immers duidelijk: door lijden tot 
heerlijkheid. Als we ons in Zijn voetspoor overgeven 
aan de weg van de Heere mogen we onze zorgen op 
Hem werpen. Hij zorgt voor u, zo luidt het vervolg. Je 
mag ook zeggen: u gaat Hem ter harte. Wanneer we 
deze woorden op ons in laten werken, maakt het ons 
wellicht een beetje beschaamd. Zijn we niet vaak al te 
bezorgd? Nemen we onze zorgen niet veel te snel weer 
op ons, alsof we geen Vader hebben Die voor ons 
zorgt? We mogen onze zorgen laten liggen bij de Heere, 
wanneer we Hem gehoorzamen.

Lezen: 1 Petrus 5:6-9  Zingen: Psalm 62:5,8

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8  juli

juni

05.18
22.04
11.17
00.51



vrijdag  14 juni

Principe 13: Erop of eronder

Vandaag het tweede gedeelte van de preek van Paulus. 
Neem een ongelovige persoon uit je omgeving in 
gedachten en bedenk een paar dingen die je over hem 
of haar weet. Probeer bij het lezen van het bijbelge-
deelte deze persoon in gedachten te houden. Welke 
woorden zouden hem of haar het meest opvallen? Waar 
zou hij of zij vragen bij hebben? Wat zou hem of haar 
bemoedigen?
Bij het lezen van alle principes (tot nu toe) denk je mis-
schien dat de radicaliteit ontbreekt. Mensen moeten 
toch ook een keer voor een keus worden gesteld? Erop 
of eronder. De principes gaan echter vooral in op hoe je 
over je God en Jezus vertelt, en minder over wát je pre-
cies vertelt. Maar hier mondt het uiteindelijk wel op uit: 
mensen moeten zich bekeren (vers 30) want God zal de 
wereld oordelen (vers 31). En uit het vervolg van de 
tekst blijkt ook dat dit geen boodschap is waar ieder-
een meteen maar enthousiast van wordt. Tegelijk is de 
consequentie fors: wie niet van God weet, kan zich niet 
bekeren. Ik vraag me wel eens af of de christenen en de 
kerk in Nederland zich daar genoeg van bewust zijn. 
‘God dan verkondigt (…) nu overal aan alle mensen dat 
zij zich moeten bekeren’!

Handelingen 17:29-31&



ZaterDag 

15
De God nu van alle genade ... 1 Petrus 5:10

Met een prachtige omschrijving van God beëindigen 
we de lezing van deze brief van Petrus, gericht aan de 
verstrooide vreemdelingen in Klein-Azië: de God van 
alle genade. Een aantal facetten van de genade van 
God benoemt Petrus. De eerste staat in voltooide tijd: 
Hij heeft geroepen tot eeuwige heerlijkheid. Dit geldt 
voor de gelovigen, ze zijn immers geroepen. Daar stopt 
God niet, al kan dit wel lijken wanneer je te midden van 
lijden of problemen zit. God zal (‘zal’ in plaats van 
‘moge’ op grond van oudere handschriften) nu Hij 
geroepen heeft, ook zorg dragen voor het toerusten, 
bevestigen, versterken en funderen. Hij laat niet varen 
wat Zijn hand begon. Achter deze omschrijving van 
God gaat een diepe kennis van de Heere schuil. Petrus 
heeft geleerd dat God de God van alle genade is en 
daarom noemt hij Hem zo. In Petrus’ leven heeft de 
roepstem van God bij monde van Christus geklonken. 
Christus maakt van Simon de rotsman. Wat Petrus 
heeft ervaren, geeft hij door ter bemoediging. Toen we 
belijdenis deden, werden deze woorden ook tegen ons 
gezegd. Laten we ons daaraan toevertrouwen.

Lezen: 1 Petrus 5:10-14 Zingen: Psalm 118:1,7

Zon op e.k. 16 juni
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8  juli

juni

05.18
22.04
12.25
--.--



zaterdag 15 juni

Principe 14: 
Denk groot (doe sterk)

Lees de laatste verzen van Handelingen 17. Wat zou je 
hierover én over je eigen betrokkenheid bij zending wil-
len zeggen tegen God? Neem daar de tijd voor.
Opeens stond ze aan de deur, onze Iraanse buurvrouw 
van zeven jaar geleden. ‘Wanneer komt Jezus terug?’ 
wilde ze weten. Zo viel ze met de deur in huis. We ver-
telden haar iets over het geloof, we gaven haar een Bij-
bel in het Farsi (de taal van Iran). Waarom we die in huis 
hadden weet ik ook nog steeds niet. En ze ging met ons 
mee naar de kerstnachtdienst. Ze vond de liederen zo 
mooi. Wij vroegen ons af of dat alles was. Het ging toch 
om het Evangelie?
We verhuisden en lange tijd hoorden we niets van haar. 
Tot ze ineens een berichtje op mijn Facebookpagina 
plaatste: God’s Not Dead, een lied van de Newsboys. 
Achteraf blijkt dat ze destijds tot geloof is gekomen, 
samen met haar man, moeder en zus. Een heel bijzon-
der getuigenis. Ik ben ongelofelijk blij dat God ons dit 
doorkijkje in Zijn werk heeft gegeven.
Paulus was volgens onze maatstaven misschien niet 
erg succesvol in Athene. Maar wat heeft God achteraf 
gedaan? Laat je dus niet door teleurstellingen weer-
houden, maar denk groot van God en doe sterk!

Handelingen 17:32-34&



ZonDag 

16
Wees nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, 
gaat rond als een brullende leeuw. 1 Petrus 5:8

Vandaag beginnen we met het onderwerp: de geeste-
lijke strijd. In zijn eerste rondzendbrief wijst Petrus de 
gelovigen op de tegenstander van God, de duivel, die in 
deze wereld actief bezig is. Soms brult hij als een leeuw, 
als lijden en vervolging de gelovigen treft. Soms loopt 
hij op kousenvoeten, en zien we zijn gedaante in verlei-
dingen, egoïsme en materialisme. Als gelovigen moe-
ten wij van deze strijd niet opkijken. Sinds de zondeval 
is de wereld in handen geraakt van de boze. De duivel 
heet niet voor niets de overste van deze wereld. In de 
hemel heeft de satan niets te zeggen. Daar zit de Heere 
God op de troon en bestuurt Hij alles naar Zijn wil. Hier 
op aarde heeft de duivel echter vrij spel. Hij heeft maar 
één doel voor ogen: zorgen dat gelovigen van hun 
geloof afvallen. Hij zaait twijfel, zodat we steeds meer 
vragen krijgen bij het Woord van God. Hij zorgt dat we 
het zo druk hebben dat we het gebed en de omgang 
met God verwaarlozen. Hij stimuleert ons vast te hou-
den aan onze zondige gewoonten en gedachten. Wees 
daarom waakzaam, geef hem geen kans!

Lezen: 1 Petrus 5:5-9 Zingen: Psalm 27:1

Zon op Eerste kwartier
Zon onder
Maan op
Maan onder

juni

05.18
22.05
13.34
01.12



zondag  16 juni

De Doop Een scherpe foto

De doop laat zien Wie God voor jou wil zijn, maar laat 
ook scherp zien wat er met mij jou en mij aan de hand 
is. Bij de doop wordt onze onreinheid aangewezen. 
Daarom moeten we schoongewassen worden. Waar 
die onreinheid vandaan komt? Als je je Bijbel kent, dan 
weet je het antwoord. God heeft ons goed geschapen. 
Eens waren we rein en zonder zonden; het pronkstuk 
van Zijn schepping. God genoot van de mens die Hij 
geschapen had. Maar dat duurde niet lang. De mens 
die zo goed was geschapen, greep naar de macht. Het 
leek hem wel wat om als God te zijn… De gevolgen zijn 
ernaar. Alle mensen zijn in die diepe val meegesleurd. 
Niemand is er nog die goed doet. Jij en ik hebben het 
recht verspeeld om in Gods heerlijkheid te delen. We 
zijn in zonden ontvangen en geboren. Ontzettend erg!
De doop wijst naar jouw en mijn schuld bij God. Maar 
gelukkig mag ik veel méér zeggen dan dat. De doop 
wijst ook naar het bloed van Jezus Christus, dat reinigt 
van alle zonden! Bij de doop ontvang je, heel persoon-
lijk, die geweldige toezegging. Meer weten? Spits dan 
de komende dagen je oren maar.

Genesis 3:1-16&



MaanDag 

17
Geef de duivel geen plaats.  Efeze 4:27

Zoals we gisteren zagen, moeten we als gelovigen 
waakzaam zijn en ons door de duivel niet laten inpak-
ken. Hoe kunnen we waakzaam zijn? Als je militair bent, 
is het niet alleen belangrijk dat je goed bewapend bent, 
maar ook dat je de tegenstander kent. Dat je inzicht 
hebt hoe die opereert en wat zijn tactiek is. In Efeze 4 
licht Paulus een tipje van de sluier op. Hoe krijgt de 
tegenstander voet aan de grond in het leven van de 
gelovigen? Paulus geeft het voorbeeld van iemand die 
boos wordt. Nu is boos zijn niet per definitie verkeerd. 
Er kunnen dingen zijn die grondig fout zijn, zodat onze 
boosheid gerechtvaardigd is. Het gaat echter mis wan-
neer we ons vastbijten in onze boosheid. Zeker wan-
neer deze boosheid gericht is op iemand anders. Als 
we er lang mee blijven lopen, zetten we de deur voor de 
duivel open. Hij zal nog meer olie op het vuur van de 
boosheid gooien. Zo kunnen dingen gaan escaleren. 
Nee, wij moeten het vóór de avond goedmaken en de 
zon niet over onze boosheid laten ondergaan. Dit is niet 
gemakkelijk, maar met de hulp van Gods Geest kan 
het, en voorkomen we dat de duivel een plaats krijgt.

Lezen: Efeze 4:17-27  Zingen: Psalm 27:2

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8  juli

juni

05.18
22.05
14.46
01.34



maandag  17 juni

De Doop is een 
geweldige toezegging!

‘Ik doop jou in de Naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest.’ Het zijn woorden die je vast al vaak 
gehoord hebt. Als er een baby in het midden van de 
gemeente gedoopt wordt. Een mooie gebeurtenis. Ver-
tederend en lief. Bijna zou je de woorden die bij de doop 
klinken er door vergeten. Dat zou jammer zijn, want tij-
dens die doop gebeurt er iets geweldigs. Iets wat voor 
het hele leven waarde heeft en veel meer is dan een 
herinnering.
Denk jij wel eens na over je doop? ’t Verbaast mij niet 
als je deze vraag met nee beantwoordt. Misschien wel 
omdat je er eigenlijk geen raad mee weet. Zo’n hande-
ling met een paar druppels water, wat kan dat nu voor 
betekenis hebben? Weet dan vast dit: als je gedoopt 
bent, ben je een geweldig bevoorrecht mens. Dan ben 
je opgenomen in het huisgezin van God. Niet omdat de 
predikant of een ander dat heeft gezegd, maar omdat 
Gód dat bij jouw doop heeft toegezegd.
Graag denk ik met je na over dit geweldige gebeuren, 
om met jou te ontdekken dat de doop de moeite waard 
is om bij stil te staan!

Mattheüs 28:16-20&



DinsDag 

18
Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in 
de sterkte van Zijn macht. Efeze 6:10

Wanneer Paulus aan het einde van de brief aan Efeze 
de geestelijke strijd ter sprake brengt, en hoe wij ons 
voor die strijd kunnen wapenen, wijst hij eerst op iets 
anders. Hij roept zijn broeders en zusters op om hun 
sterkte te zoeken in de Heere en in de sterkte van Zijn 
macht. De strijd zal hevig zijn. Overheden en machten 
stormen af op zwakke (kerk)mensen. Mensen die zwak 
zijn toegerust, lopen als christen groot gevaar. Daarom 
is het belangrijk dat ze sterk zijn. Maar die sterkte wordt 
niet bereikt met eigen, aardse kracht. De gelovigen 
moeten sterk zijn in de Heere. Dit betekent dat Christus 
hun Krachtbron moet zijn. Wie door het geloof met 
Christus verbonden is, heeft toegang tot de kracht van 
de Heilige Geest. De kracht waarmee Christus uit de 
doden is opgewekt en waarmee dode zondaren tot 
leven gebracht zijn, is de kracht waarover Christus als 
Heere beschikt. Wie in Jezus gelooft, stelt zich onder 
de heerschappij van Christus, en zal die kracht in zijn 
eigen leven ervaren! Wij kunnen in de strijd alleen 
staande blijven in verbondenheid met Jezus!

Lezen: Efeze 1:15-23 Zingen: Psalm 27:7

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8  juli

juni

05.18
22.06
16.00
01.58



dinsdag  18 juni

De doop Zondaar voor God

Dopen. Wat is dat eigenlijk? Dopen heeft alles te maken 
met een door God opgericht verbond. Dat wil zeggen 
dat God bij jouw doop iets beloofd heeft waar Hij nooit 
meer van af kan. Hij zit er met eerbied gesproken ‘aan 
vast’! Wat die belofte inhoudt? Twee dingen: Hij belooft 
jou de verlossing van de zonden en Hij belooft dat Hij 
Zijn Heilige Geest wil geven.
Verlossen van de zonden. Dat betekent dat de Heere je 
zonden wegneemt, zodat er niets meer van te zien is. Ik 
hoor je denken. Zonden? Ja, die zijn er helaas. Er gaat 
zoveel mis in de wereld. Maar geldt dat dan ook voor 
een baby? Moet zo’n lief klein kindje van zonden verlost 
worden? Het is niet fijn om te horen dat je al als klein 
kind een zondaar voor God bent. Maar vanuit de Bijbel 
weten we dat God ons zo ziet. Toen Adam en Eva zon-
digden in het paradijs, is geen mens daarna zonder 
zonden geboren. Ouders gaven die zondige natuur 
door aan hun kinderen. Zoals bij jou en bij mij. Dat jij 
een zondaar bent, klinkt best pittig. Dat is het ook. Maar 
gelukkig is er ook een ander kant! Graag praat ik daar 
morgen verder met je over.

Romeinen 3:10-18&



WoensDag 

19
Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed.
 Efeze 6:12

De gelovigen in Efeze leefden geestelijk net als wij in een 
moeilijke tijd. Er zijn mensen die doen aan waarzeggerij. 
Anderen zoeken contact met overleden personen. Som-
migen zeggen gaven te hebben om te genezen of de 
toekomst te voorspellen. Men stelt zich open voor het 
oproepen van geesten (spiritisme) en occulte zaken. Via 
televisie en andere media zien en horen we vandaag de 
dag soortgelijke dingen. De wereld is niet zo veel veran-
derd. Veel mensen stellen zich er voor open, met de 
gedachte: baat het niet, dan schaadt het ook niet. Paulus 
denkt daar anders over. Hij waarschuwt ons juist hier-
voor. De geestelijke strijd zit op een dieper niveau. Achter 
deze mensen en hun praktijken, zitten machten die Gods 
goede schepping en gaven proberen stuk te maken. 
Machten die mensen in hun greep proberen te krijgen. 
Machten die het Evangelie van Jezus met alle macht 
tegenwerken. Als christenen moeten we dat helder heb-
ben. Gods tegenstander is bezig op allerlei manieren om 
Gods kinderen aan te vallen. Niet om bang van te wor-
den, want Jezus heeft de overwinning al behaald, wel 
om waakzaam te zijn en niet mee te doen.

Lezen: Efeze 2:1-7 en 6:12 Zingen: Psalm 35:1

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8  juli

juni

05.18
22.06
17.17
02.24



woensdag  19 juni

De Doop God verlost!

Je bent als zondaar geboren. Ja, zelfs vanaf het moment 
dat je in de buik bij je moeder groeide! Maar er is geluk-
kig veel meer te zeggen! Want toen jij gedoopt werd 
heeft de Heere jou vergeving en verlossing van je zon-
den toegezegd. Zo zeker als het water van de doop op 
je hoofd kwam, zo zeker is de belofte van de Heere.
Die belofte is geweldig, maar vraagt wel om geloof. 
God eist dat van je. Als zondaar lukt dat niet. Maar je 
hoeft niet wanhopig te zijn, want God heeft daar al reke-
ning mee gehouden! Toen jij gedoopt bent, heeft Hij niet 
alleen vergeving van je zonden toegezegd, maar heeft 
Hij ook Zijn Heilige Geest beloofd. Dat betekent dat 
God jou dat geloof dat Hij eist, Zelf wil schenken. Dat 
de Heilige Geest zó in jou wil werken, dat je niets liever 
doet dan te leven zoals de Heere dat van je vraagt. Dat 
je van de Heere houdt en anderen kunnen zien dat je 
Zijn kind bent! Vind je het moeilijk te leven zoals Hij dat 
wil? Ga dan naar jouw hemelse Vader. Door Zijn Zoon 
heb je toegang gekregen! Vraag om Zijn kracht. Bid om 
de Heilige Geest. Vertel Hem maar wat Hij bij jouw doop 
heeft toegezegd. Dat Hij jou Zijn Geest wil geven. En 
dacht je dat Hij jou dan kan laten gaan ...?

Efeze 2:14-22&



DonDerDag 

20
Bekleed u met de hele wapenrusting van God.
 Efeze 6:11

Na gewezen te hebben op de kracht van God, die nodig 
is om in de geestelijke strijd staande te kunnen blijven, 
richt Paulus zich op de wapenrusting (panoplia) die de 
gelovigen moeten aantrekken. Het gaat om de hele 
wapenrusting. De gelovige moet geen onderdeel verge-
ten, want anders wordt hij kwetsbaar in de strijd. Paulus 
legt de nadruk op het feit dat God Zelf Degene is Die de 
gelovige van deze wapenrusting voorziet. De wapenen 
die in de strijd gebruikt worden, zijn middelen en wape-
nen die God Zelf ter verdediging aanreikt. Dat is een 
belangrijk gegeven. De wapenrusting is namelijk nodig 
om stand te kunnen houden tegen de listige verleidin-
gen van de duivel. Deze listigheid zit hierin, dat de dui-
vel precies weet waar de gelovigen zwakke plekken in 
hun leven hebben. Omdat de Heere God deze tegen-
stander kent, en weet hoe hij vandaag de dag opereert, 
heeft Hij ons die wapenen aangereikt, waarvan Hij weet 
dat wij ze nodig zullen hebben. Dit betekent voor ons 
dat wij deze wapenrusting serieus moeten nemen, en 
dat wij hem elke dag moeten aandoen. Dan alleen zijn 
we veilig en kunnen we in de strijd staande blijven.

Lezen: Jesaja 59:15-20  Zingen: Psalm 35:13

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8  juli

juni

05.18
22.06
18.35
02.57



donderdag  20 juni

De doop Gewassen in Zijn bloed

In het doopformulier en ook in de catechismus (ant-
woord 69) worden erg belangrijke dingen gezegd. Als je 
het goed leest staat daar dat Christus je bij jouw doop 
gewassen heeft van al je zonden. Daarom wordt er 
water gebruikt. Als symbool van een wasbeurt.
Gewassen van al je zonden ... Dat is nogal wat! Kun jij 
begrijpen dat er mensen zijn die zeggen dat de doop 
weinig of niets inhoudt? Of zeggen dat ze niets aan hun 
doop hebben?
In het doopformulier en in de catechismus is een gelo-
vige aan het woord die zijn of haar doop wel begrijpt. 
Die belijdt: ik ben van al mijn zonden gewassen. Oók 
die zonden die ik van mijn ouders meekreeg. Ook van 
die zonden die ik nog niet zie. Van die slechte gedach-
ten. Van die leugens. Van die onaardigheden. Van alles 
… Ook van die zonden die ik eigenlijk aan geen mens 
durf te vertellen. God vergeeft op grond van Zijn genade 
die Hij je bij jouw doop heeft toegezegd. Geloof jij dat? 
Hij wil jou dat leren door de Heilige Geest die Hij jou 
beloofde!
Dank de Heere maar voor deze geweldige beloften!

Zondag 26 Vraag en Antwoord 69, 
Heidelberger Catechismus&



VrijDag 

21
Houd dan stand.  Efeze 6:14

De oproep die Paulus doet in vers 14, is belangrijk. De 
bespreking van de wapenrusting kan namelijk de 
gedachte doen opkomen dat het leven van de christen 
een nerveuze worsteling zou zijn, waarin hij de machten 
die hem bedreigen moet zien aan te vallen of te over-
winnen. Dat is een misverstand. Nergens in Efeze 6:10-
20 wordt de gelovige opgeroepen om in de aanval te 
gaan. Nee, de apostel roept slechts op om stand te 
houden en niet te verliezen wat men heeft ontvangen. 
Het gaat om machten die reeds overwonnen zijn! De 
strijd is geen wanhopige strijd. Nee, de overwinning is 
door de Heere Jezus al behaald. Hij heeft aan het kruis 
over de machten openlijk getriomfeerd en ze verslagen. 
De gelovige mag daarin gaan staan. Door genade en 
door het geloof in de Heere Jezus mag hij delen in de 
overwinning. De kern van het leven van de gelovige is 
juist dat hij in de strijd moet waken dat de zegen van 
God: genade, vergeving, eeuwig leven, hem niet ont-
roofd wordt.

Lezen: Efeze 5:6-16 Zingen: Psalm 62:1

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8  juli

juni

05.18
22.06
19.49
03.37



vrijdag  21 juni

De doop Klaar 
voor de eeuwigheid?

Gisteren hebben we met elkaar over de geweldige 
beloften van God nagedacht. Al je zonden vergeven. 
Wat wil je nog meer? Een groter geschenk is er niet!
Ik kan me goed voorstellen dat de beloften je wel aan-
spreken, maar dat je toch met een aantal vragen bent 
blijven zitten: Als je zonden dan bij de doop vergeven 
zijn, waarom moet je je dan toch bekeren? Kun je zeg-
gen dat, als je gedoopt bent, je dan ’klaar’ bent voor de 
eeuwigheid? Er komt toch veel meer bij kijken? De Bij-
bel staat toch vól oproepen om je tot God te bekeren? 
Een mens moet toch opnieuw geboren worden? Oók 
mensen die het teken van het verbond ontvingen zoals 
Nicodemus als de Heere hem oproept om weder gebo-
ren te worden (Johannes 3)?
Ik ben blij dat je deze vragen stelt. Het voorkomt een 
oppervlakkig denken om de doop te zien als een soort 
‘automatisch’ zalig worden. Want helaas het is waar, 
velen die gedoopt zijn, gaan alsnog verloren. Dat ligt 
echter niet aan God, maar alleen aan die mensen zelf. 
Omdat zij Gods verbond ‘gewoon’ naast zich hebben 
neergelegd. Onvoorstelbaar, maar het gebeurt! Denk 
daar maar over na.

Johannes 3:1-8&



ZaterDag 

22
Uw middel omgord met (de) waarheid. Efeze 6:14

Als eerste noemt Paulus de gordel van waarheid. In de 
oudheid droegen de soldaten lange kleren. Om toch 
snel te kunnen lopen, gebruikten ze een gordel om het 
lange kleed op te binden. Deed men dat niet, dan zou 
men kunnen struikelen. Bij het woord ‘waarheid’ ont-
breekt het lidwoord: de soldaat moet zich met ‘waar-
heid’ omgorden. Paulus denkt daarbij aan waarheid in 
de zin van ‘oprechtheid’ of ‘eerlijkheid’. De soldaten 
van de Heere Jezus kenmerken zich doordat ze de 
waarheid spreken, en eerlijk en betrouwbaar zijn. Ons-
zelf met de waarheid omgorden, betekent eerlijk en 
oprecht zijn naar God toe, en naar de mensen om ons 
heen. Liegen, negatief over een ander denken of spre-
ken past daar niet bij. Dat is uit den boze. Dat speelt de 
vijand in de kaart. Als we als gelovigen niet de waarheid 
spreken, zullen we vroeg of laat struikelen. De leugen is 
immers het terrein van de duivel. Hij heet niet voor niets: 
de vader van alle leugen. Waarheid hoort echter bij God 
en ook bij degenen die in Hem geloven. Als wij de Heere 
Jezus volgen, zal dat merkbaar zijn in de omgang met 
onze naasten.

Lezen: 1 Johannes 1:5-2:2 Zingen: Psalm 119:16

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 23 juni
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8  juli

juni

05.19
22.07
20.56
04.27



zaterdag 22 juni

De doop Ik zal jouw God zijn!

Gisteren spraken we over Gods geweldige belofte die 
Hij jou bij de doop gaf. Nog voordat je er ook maar iets 
van kon begrijpen klonk de belofte dat Hij jouw God wil 
zijn.
Het zijn woorden die al in het Oude Testament klonken. 
Tot Abraham en zijn personeel. Toen God met Abraham 
een eeuwig verbond sloot. Een verbond voor toen én 
voor vandaag. Het teken van dat verbond was toen niet 
de doop, maar de besnijdenis. Mannen en jongens, of 
ze nu kind waren of slaaf, werden besneden.
Vandaag de dag mag je de lijn vanuit de besnijdenis 
doortrekken naar de doop. Nog steeds wil de Heere 
Zijn verbond aan jonge kinderen en natuurlijk ook aan 
ouderen, verzegelen.
God richtte Zijn verbond op met Abraham en zijn nage-
slacht. Tot hen allemaal heeft geklonken, en klinkt ook 
vandaag wereldwijd (zending!), dat God jouw God wil 
zijn. Maar worden ze vanuit deze belofte allemaal zalig? 
Helaas, velen keerden en keren God de rug toe. Voor 
velen had de besnijdenis geen nut … De doop heeft 
een geweldige betekenis. Maar wat doet Gods toezeg-
ging jou …?

Genesis 17:9-14&



ZonDag 

23
Het borstharnas van de gerechtigheid. Efeze 6:14

Het borstharnas beschermt de borst, waarin het hart 
zich bevindt. Het hart geldt als het centrum van onze 
persoonlijkheid. Ons hart wordt beschermd door de 
gerechtigheid. Wat wordt hiermee bedoeld? Er staat 
voor gerechtigheid een lidwoord. Paulus bedoelt hier-
mee dat een christen door het geloof in de Heere Jezus 
in de rechte verhouding met God is komen te staan. 
Een christen mag door het geloof weten dat hij met God 
verzoend is door het bloed van Christus. Deze weten-
schap is de beste bescherming tegen de pijlen van twij-
fel en ongeloof die de boze op ons afstuurt. Hij zal 
proberen ons te demoraliseren. Niets is moeilijker voor 
een soldaat in het leger, dan dat hij zijn commandant 
niet kent of geen vertrouwen heeft in hem. Dat is niet 
goed voor de moraal. Zo is het in het geloof ook. Als je 
de Heere God niet kent, en je niet met Hem leeft, ben je 
een gemakkelijke prooi. De duivel zal je aanklagen. Op 
je zonden en op je verleden. Het geloof in de Heere 
Jezus is de beste bescherming. Hij bekleedt ons met 
Zijn gerechtigheid. Niemand kan daaraan tornen. Zelfs 
de duivel niet.

Lezen: Jesaja 11:1-5 Zingen: Psalm 89:7

Zon op Volle maan
Zon onder
Maan op
Maan onder

juni

05.19
22.07
21.53
05.30



zondag  23 juni

De doop Alleen door het bloed 
van Jezus Christus

De doop brengt geweldige verplichtingen met zich mee. 
Je bent opgeroepen tot een nieuwe gehoorzaamheid 
(zie doopformulier). Je wordt gevraagd de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest te eren. Te vertrouwen en lief 
te hebben. Niet op te gaan in de wereld. Niet je ver-
keerde begeerten te volgen. Maar te leven als een 
christen!
God heeft Zijn handtekening onder Zijn beloften gezet. 
Aan jou is nu het antwoord. Zeg niet te snel dat je het 
niet kunt. God heeft immers toegezegd dat Hij Zijn Hei-
lige Geest aan jou wil geven? Pleit op de belofte aan jou 
gegeven. Open je mond en eis van Hem vrijmoedig. 
Herinner de Heere aan Zijn verbond. Houd het ‘con-
tract’ van je doop maar aan God voor. Daarin staat het 
‘zwart op wit’ dat Hij jouw Vader is en jij Zijn kind! En je 
weet het toch? Alles wat jou ontbreekt schenkt Hij zo jij 
het smeekt, mild en overvloedig.
Geloof jij dat God doet wat Hij belooft en leef je er naar? 
Dan ben jij herkenbaar als Zijn kind. Voor de wereld om 
je heen. Op school en daarbuiten …

Psalm 81:11&



MaanDag 

24
Geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de 
vrede. Efeze 6:15

Paulus denkt hier aan de schoenen van een soldaat. 
Romeinse soldaten droegen zware sandalen. Wij zou-
den zeggen: soldatenkistjes. Vanwege de lange marsen 
moesten de soldaten stevige schoenen hebben. Paulus 
roept de gelovigen op om stevig in hun schoenen te 
staan. Ze moeten niet bij het minste of geringste duwtje 
omvallen. Zij moeten zich niet door allerlei meningen 
van mensen van hun positie laten afbrengen. Nee, door 
genade mogen zij staan in de vrijheid, waarmee Chris-
tus hen heeft vrijgekocht. Hij heeft hun vrede geschon-
ken. Vrede met God. En die vrede beweegt hen om ook 
vrede met hun naasten te zoeken. Dat is wat God van 
ons verlangt. Wij moeten bereid zijn vredestichters te 
zijn. Hoe doen we dat? Het gaat allereerst om bereid-
heid. Dat wij bereid zijn om rekenschap te geven van de 
hoop die in ons is. Dat wij ons niet schamen voor het 
Evangelie. Willen we daarvoor op stap gaan? God geve 
ons moed om ‘helden van het kruis’ te zijn en geen ‘hel-
den op sokken’.

Lezen: 1 Korinthe 9:16-23 Zingen: Psalm 122:1,3

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8  juli

juni

05.19
22.07
22.39
06.44



maandag  24 juni

De doop Betaald is betaald

Toen jij gedoopt werd in de Naam van de Zoon, ben je 
tot eigendom van Christus gestempeld en verzegeld. 
Met het zetten van dat stempel heeft Christus die 
geweldige belofte bij jou vastgelegd. Dat kon Hij doen 
omdat Hij voor jou de schuld betaald heeft!
Verloren kunnen gaan, terwijl er toch betaald is? Hoe 
kan dat dan? Om dat uit te kunnen leggen, gebruik ik 
graag het beeld van een cheque . Stel je voor dat ik jou 
iets betalen moet. Tegenwoordig doen we dat vaak via 
internet. Ik maak jou een bedrag over en daarmee is het 
klaar. Bij mij is het afgeschreven. Bij jou is het op je 
rekening gezet. De schuld is vereffend! Vroeger deed je 
een betaling vaak met een betaalcheque. Ik onderte-
kende dan een stukje papier waarop stond dat jij het 
recht had om bij de bank het genoemde bedrag van 
mijn rekening te halen. Ondanks dat jij het geld nog niet 
had ontvangen, was er toch betaald. Begrijp je het 
beeld? Dan is dit voor vandaag genoeg. Morgen ver-
volg!

1 Johannes 2:2&



DinsDag 

25
Neem het schild van het geloof op. Efeze 6:16

De soldaten gebruikten een langwerpig schild. Het 
werd aan de linkerarm gedragen, en beschermde het 
lichaam tegen de slagen van de tegenstander of de pij-
len die op hem werden afgevuurd. Aan dat laatste denkt 
Paulus. Het zijn niet zomaar pijlen. Het zijn vurige, bran-
dende pijlen. In de oudheid omwond men sommige pij-
len met vlas, doopte ze vervolgens in de pek, om ze 
brandend op de vijand af te schieten. Zo’n brandende 
pijl veroorzaakte een dubbele wond: een vleeswond en 
een brandwond. Paulus tekent zo hoe gemeen de 
tegenstander is. Hij probeert mensen te verwonden, en 
zorgt ervoor dat die wonden ook blijvend pijn doen. 
Hoe kunnen we ons hiertegen beschermen? Dat kan 
door het schild van het geloof op te heffen. Het schild 
van de christensoldaat is het geloof in de Heere Jezus 
Christus, het geloofsvertrouwen. Het gaat om vertrou-
wen in de beloften en in de trouw van God. Het schild 
opheffen doen we door de beloften van God in Zijn 
Woord ons in herinnering te brengen. Welke beloften? 
Beloften zoals deze: Zie, Ik ben met u, alle dagen!

Lezen: Psalm 3 Zingen: Psalm 3:2

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8  juli

juni

05.20
22.07
23.16
08.03



dinsdag  25 juni

De doop Al bij de bank geweest?

De cheque is uitgeschreven. Daarmee heb ik jou 
betaald, maar jij hebt het geld nog niet. Je moet er eerst 
mee naar de bank. Doe je dat niet, dan krijg je het geld 
niet. Ondanks het feit dat ik betaald heb. Het staat 
immers zwart op wit dat jij daar recht op hebt?
Zo nu ook met de doop. God heeft Zijn handtekening 
op de cheque van Zijn belofte gezet. De belofte waarin 
Hij jou eeuwig leven heeft toegezegd …
Je hebt de toezegging. Alleen … je moet er wel mee 
naar Zijn bank. Alleen aan Zijn voeten kan uitbetaling 
plaatsvinden. Doe je het niet? Dan kun je nooit zeggen 
dat God niet betaald heeft. Hij heeft de cheque onder-
tekend. Niet ontvangen is je eigen schuld, gewoon 
omdat je weigert naar de bank te gaan…
Een bank kan failliet gaan, zodat je uiteindelijk toch nog 
met legen handen naar huis gaat. Ondank die onderte-
kende cheque. Bij de Heere is dat anders. Zijn rijkdom 
is zo groot dat er altijd genoeg is. Nooit vraag je te veel. 
Daarom: gedraag je als Zijn kind. Klop vrijmoedig aan. 
Hij zal open doen. Maar houd die cheque wel bij de 
hand!

Lukas 11:9-13 en Hebreeën 11:6&



WoensDag 

26
Neem de helm van de zaligheid. Efeze 6:17

De helm was voor een soldaat erg belangrijk. Ze 
beschermde namelijk zijn hoofd. Het hoofd is het com-
mandocentrum van het hele lichaam. Zonder je hoofd 
kun je niets doen. Het hoofd moet beschermd worden. 
Waarom? Omdat dit de plek is van ons denken en van 
onze gedachten. De aanvallen van de duivel richten 
zich daar ook op. Hij probeert het moreel van de solda-
ten omlaag te brengen door hen te doen twijfelen. Twij-
felen aan de goede afloop. Of het inderdaad zo is dat 
de overwinning door de Heere Jezus behaald is. Want 
wat zie je daar nu concreet van? De wereld ziet er nog 
zo onverlost uit. De duivel zaait twijfel. Juist als we moe 
zijn en teleurgesteld, zijn we kwetsbaar voor aanvallen 
van de boze. Wat staat ons dan te doen? Wij mogen 
beseffen en ons in herinnering brengen dat de Heere 
Jezus, toen Hij stierf aan het kruis, de overwinning heeft 
behaald op de zonde, dood en duivel. Wie in Hem 
gelooft, mag zeker zijn van zijn eeuwig heil. De gelovige 
mag zich nu al verheugen in de zekerheid van zijn ver-
lossing. Ons is in de hemel een plaats bereid. Die kan 
niemand ons meer afpakken!

Lezen: Romeinen 8:31-39 Zingen: Psalm 32:1,6

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8  juli

juni

05.20
22.07
23.46
09.25



woensdag  26 juni 

De doop Als je alles naast je 
neerlegt …

God heeft betaald. Hij heeft er alles aan gedaan. Hij 
stuurde Zijn Zoon. Je weet wat het Hem gekost heeft. 
Hij heeft geleden, is geslagen, verwond en uiteindelijk 
gedood. Ongelooflijk dat de Heere Jezus deze weg 
wilde gaan. Voor jou en voor mij. Dat Hij neerdaalde op 
deze aarde met en in al die ellende. Dat Hij Die heilig 
was en is, Zich door Zijn eigen schepselen zo liet verne-
deren. Wat heeft Hem dat een pijn gedaan.
God gaf jou geweldige beloften. Dat kan Hij omdat Hij 
jou ziet dóór Zijn Zoon heen. Eerst ziet Hij Jezus en dan 
pas jou. Daarom kan Hij barmhartig zijn. Met Gods 
beloften en genade kun je twee dingen doen. Of je gaat 
er vanuit en naar leven, of je legt dit alles naast je neer. 
En kies je voor dat laatste? Weet dan dat je God daar 
geweldig pijn mee doet. Je negeert dan Zijn Zoon en 
verklaart daarmee uiteindelijk dat alles wat Jezus deed 
voor jou niet nodig was.
God staat klaar voor hen die Zich bij Hem melden. Weet 
dat Hij ook klaar staat voor hen die zich van Hem afke-
ren. Maar dan niet met genade, maar met Zijn eeuwige 
straf. Kun je je dat voorstellen? Nadat Hij er zo veel aan 
gedaan heeft? Verhard je daarom niet, maar laat je lei-
den!

Mattheüs 21:33-46&



DonDerDag 

27
Neem het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.
 Efeze 6:17

De Romeinen kenden een kort en een lang zwaard. Het 
lange zwaard was voor de aanval, het korte voor de 
verdediging. Het gaat Paulus om de verdediging. De 
gelovige moet zich op zijn eigen plek verdedigen tegen 
de aanvallen van de duivel. Het zwaard dat de Heilige 
Geest gebruikt, is het Woord van God. Met dit zwaard 
wordt een frontale aanval afgeslagen. Denk aan de 
Heere Jezus, bij Zijn verzoeking in de woestijn. Telkens 
antwoordde Hij: ‘Er staat geschreven…’ De Heilige 
Geest gebruikt het Woord om ons weerbaar te maken. 
We moeten de kracht van het Woord niet onderschat-
ten. Daarin staan de beloften van God zwart op wit. Je 
kunt je verdedigen door die woorden van God in je op 
te nemen. Door ze in te ademen en eruit te leven. Het 
gaat bij het Woord niet alleen om het abc, maar ook om 
het xyz. Dus om gedegen kennis van de Schrift! Laten 
we het Woord blijven bestuderen. Hoe meer we erin 
thuis raken, hoe beter we beschermd zijn tegen de lis-
tige aanvallen van de boze. Heere, maak in Uw Woord 
mijn gang en treden vast.

Lezen: Psalm 19 Zingen: Psalm 119:67

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8  juli

juni

05.20
22.07
00.11
10.45



donderdag  27 juni

De doop In Naam van de Vader

Bij jouw doop klonk drie keer een Naam. De Naam van 
de Vader, de Naam van de Zoon en de Naam van de 
Heilige Geest. Waarom deze drie? Als eerste klinkt de 
Naam van God de Vader. En dat is veelzeggend! Zoals 
een vader van nature vastzit aan zijn kind, zo zit God 
vast aan hen die Hij Zijn kinderen noemt. Als je gedoopt 
bent kom je nooit meer van God af. Net zo min als een 
vader van zijn kind afkomt. God openbaarde Zich als 
Vader aan Israël toen Hij zei: ‘Ik ben de Heere, uw God’ 
en zo zegt Hij dat ook tegen jou. Ik ben jouw God, jouw 
Vader … Je kunt op Hem aan. Voor eeuwig. Denk maar 
aan ‘de verloren zoon’. Die zoon trok de wijde wereld in. 
Maar Vader stond iedere dag op de uitkijk. Hij wilde niet 
van hem af … Ben jij weggelopen van huis? Ver van de 
Vader vandaan? Keer terug! De deur van het ouderlijk 
huis staat nog steeds voor je open. God heeft Zich niet 
voor niets jouw Vader genoemd …
Je vraagt je af of dat kan? Of er niet te veel is gebeurd? 
God is toch een rechtvaardig God? Hij kan toch geen 
zonde door de vingers zien? Je hebt helemaal gelijk als 
er niet nóg een Naam had geklonken. De Naam van de 
Zoon. Daar denken we morgen over!

Lukas 15:11-32&



VrijDag 

28
Terwijl u bidt met alle gebed en smeking. Efeze 6:18

De wapenrusting die God voor de gelovige heeft klaar-
liggen is met zes wapens nog niet compleet. Wie deze 
wapenrusting draagt, moet ook weten waar hij zijn 
kracht vandaan haalt. Waar vinden we kracht? Bij de 
Heere (vers 10) en in het gebed (vers 18). We zouden 
het gebed het zevende wapen kunnen noemen. Zeven 
is het getal van de volheid. Het is alsof Paulus wil zeg-
gen: hier is uw beste wapen! De wapenrusting betrof 
namelijk vooral de voorkant van de soldaat. Elke sol-
daat heeft echter ook rugdekking nodig. Daarom noemt 
Paulus als laatste het gebed. Met het gebed geven we 
elkaar als het ware rugdekking. Wat wordt van een 
christen verwacht die gewapend is met de wapenrus-
ting? Geen agressie, maar gebed! Het strijden in de 
wapenrusting zal vruchteloos zijn zonder gebed. Het 
gebed van de rechtvaardige vermag veel. Paulus roept 
de gelovigen op: bid bij elke gelegenheid. Iedere situa-
tie in het leven is een gelegenheid voor gebed. Het gaat 
erom dat we de Heere er niet buiten laten, maar Hem 
betrekken bij wat er speelt in ons leven. Wie Hem elke 
dag zoekt, zal Zijn kracht ontvangen en ervaren. Boven 
bidden en smeken!

Lezen: Efeze 3:14-20 Zingen: Psalm 116:1,2,3

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8  juli

juni

05.21
22.06
00.35
12.02



vrijdag  28 juni

De doop In de Naam van de Zoon

Als tweede naam klinkt bij de doop de Naam van de 
Zoon. Die volgorde is zeker niet toevallig!
Het water van de doop wijst op het feit dat jij en ik 
gewassen moeten worden. Het wijst erop dat we niet 
‘zomaar’ thuis bij de Vader kunnen komen. Het water is 
slechts een symbool. Want niet het water, maar het 
bloed van Jezus Christus reinigt van al onze zonden. 
Dáár wijst het doopwater heen. En als je in dát bloed 
gewassen bent, dan kun je weer thuiskomen!
Zit je met jouw zonden? Met al die verkeerde gedachten 
in je? Lukt het je steeds weer niet om te leven zoals God 
dat van je vraagt? Als je bij je vrienden bent? Wanneer je 
stoer wilt zijn? Ga dan naar de Heere Jezus toe. Hij roept 
je toe: ‘Al waren jouw zonden als scharlaken, zij zullen 
wit worden als sneeuw, al waren ze zo rood als karmo-
zijn, zij zullen worden als witte wol’ (Jesaja 1:18). Als je bij 
Hem aanklopt dan mag je Hem herinneren aan deze 
belofte. En geloof het, Hij zal en kan je niet laten staan. 
Niet omdat jij zo goed bent of zo goed bidt, maar wel 
omdat Hij het Zelf beloofd heeft. Toen bij jouw doop …

1 Johannes 1:5-7&



ZaterDag 

29
Terwijl u bidt in de Geest (…) voor alle heiligen. 
 Efeze 6:18

Bidden in de Geest, zegt Paulus. Wat is dat? Dat zijn 
geen schietgebedjes op goed geluk, in de hoop dat ze 
aankomen. Nee, het is bidden in vertrouwen op de Hei-
lige Geest. De Heilige Geest Die in de gelovige woont 
Die met onuitsprekelijke verzuchtingen zucht. Onze 
gebeden zijn gebrekkig en we weten soms niet wat we 
moeten bidden. Het ontbreekt ons zo vaak aan woor-
den. Toch mogen we vertrouwen en weten dat als we in 
afhankelijkheid van de Heilige Geest bidden, onze 
gebeden daar komen waar ze wezen moeten: bij de 
troon van God, voor het aangezicht van de Vader. Daar 
zorgt de Heilige Geest voor, dankzij het offer van de 
Heere Jezus. Paulus roept ook op om te bidden voor de 
heiligen. Dat zijn de medegelovigen, die net als wij in de 
strijd staan. We mogen voor hen bidden, dat ze staande 
zullen blijven en dat ze weerstand zullen bieden tegen 
de boze. Al biddend leert de Heilige Geest ons zeggen: 
Jezus Christus is Heere. Dat wil zeggen: Jezus Christus 
is Overwinnaar in de strijd. Wie in Jezus gelooft, mag 
daarom weten: in Hem zijn ook wij meer dan overwin-
naars. Amen.

Lezen: 1 Korinthe 15:50-58 Zingen: Psalm 138:4

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 30 juni
Maan onder n.m. 8  juli

juni

05.22
22.06
00.57
13.16



zaterdag 29 juni

De doop In de Naam van de 
Heilige Geest

Als derde naam klinkt de Naam van Heilige Geest. Ook 
deze volgorde is niet toevallig. Want hoe kom je aan al 
die rijkdom die jou bij de doop beloofd is?
Kind zijn … Je zou je zo graag als kind willen gedragen. 
Maar ondanks al je pogingen lukt het steeds maar weer 
niet. Je weet dat je als kind van God moet leven. Maar 
… Je zou er moedeloos van worden. Wacht met moe-
deloos te zijn! Dezelfde Vader in Wiens Naam jij gedoopt 
bent heeft jou de Heilige Geest beloofd. Deze Geest wil 
werken in jouw leven. Hij wil jou geven dat je de dingen 
ziet zoals God dat wil. Hij wijst je op het bloed van 
Christus dat reinigt van alle zonden. Hij staat klaar om 
jouw ogen daarvoor te openen. Sta de Heilige Geest 
toe in jouw leven. Bedroef Hem niet door aan je zonden 
vast te houden. Door geen tijd te nemen voor gebed en 
stil te zijn voor God. We rennen en vliegen zo vaak maar 
door. Geef de Heilige Geest toegang en de tijd om in je 
te werken!
Ben jij gedoopt? Dank God daarvoor! Aan jou nu de 
opdracht daar naar te leven! Sterkte in de Naam van de 
Vader en de Zoon en de Heilige Geest!

Efeze 4:17-32&



ZonDag 

30
Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat 
Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit 
laten nemen.  Jozua 1:6

Jozua is de man die het volk Israël mag leiden in het 
beloofde land. Wat een opgave! Jozua wist daar alles 
van, want hij had Mozes gezien en meegemaakt; het 
vaak ontevreden en mopperende volk had duidelijke 
leiding nodig. We kunnen ons indenken dat Jozua daar 
tegenop zag! Toch heeft hij ook mogen zien dat de 
Heere Mozes bij de hand nam. Deze God geeft Zijn 
beloften. In dit prille begin geeft Hij ze ook royaal aan 
Jozua: u zult het doen! Wees sterk en moedig. Wijk niet 
af van Mijn geboden. Overdenk ze dag en nacht. Wees 
sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want 
de Heere, uw God, is met u. Jozua stond voor een 
nieuwe taak. Hij ontvangt beloften en opdrachten. Zo 
kan het en zo mag het gaan. Deze God is Dezelfde. Dat 
mag de bemoediging zijn voor iedereen die geroepen is 
in Gods Koninkrijk een taak te aanvaarden. Hij draagt 
op sterk en moedig te zijn, niet halfslachtig en vol twij-
fel. Maar dan ook gaan in de weg van Zijn geboden! Die 
mogen ook vandaag weer klinken.

Lezen: Jozua 1:1-9 Zingen: Psalm 1:1,2

Zon op Laatste kwartier
Zon onder
Maan op
Maan onder

juni

05.22
22.06
--.--

14.28



zondag 30 juni

Voor wijsneuzen!

Er wordt wel eens gezegd: ‘Een goede vraag is beter 
dan een goed antwoord.’ Dat klinkt vreemd natuurlijk. 
Wat heb je daar nou aan? Liever een goed antwoord! 
Toch staat er in vers 5 iets bijzonders: ‘Wie wijs is…
zal horen!’ In de wereld waarin wij leven gaat het vaak 
andersom. Zogenaamde wijze mensen zijn vaak (vooral 
graag!) aan het woord. Het geeft een machtsgevoel om 
anderen te laten luisteren. Het geeft een gevoel van 
superioriteit om meer te weten dan een ander. De een 
wil nog wijzer zijn dan de ander.
Nu, dat laatste, dat verlangen wijzer te zijn, dat is een 
goed verlangen. Alleen de weg er naar toe, is een weg 
van ‘horen’, ‘inzicht vermeerderen’, ‘wijze raad verwer-
ven’. Een weg dus, waarin je leert luisteren naar diege-
nen die werkelijk wijs zijn. Die inzicht hebben en je wijs 
kunnen maken.
Ware wijsheid begint bij de Heere en is voor iedereen 
even toegankelijk. Het gaat niet om een hoeveelheid 
kennis, hoe belangrijk ook. Het gaat ook niet om voor-
beeldig gedrag, hoe prettig ook. Het gaat om een com-
binatie, om ’kennis en gedrag’, ‘woord en daad’, of nog 
mooier: om ‘de vreze des Heeren’. Dat is God dienen 
met liefdevol ontzag! Horen naar Hem!

Spreuken 1:1-7&





Zendingsbussen
De zendingsbussen bij de uitgang van de 
kerk leveren de GZB jaarlijks 350.000 euro op. 
Een mooi voorbeeld van ‘alle beetjes helpen’!

GZB-dag
De GZB-dag vindt dit jaar plaats op 
D.V. zaterdag 31 augustus. 
Zie voor meer informatie www.gzb.nl 
voor meer informatie



MaanDag 

1
Toen antwoordden zij Jozua: Alles wat u ons geboden 
hebt, zullen wij doen, en overal waar u ons heen zult 
sturen, zullen wij gaan.  Jozua 1:16

De naamsbetekenis van Jozua luidt: de Heere redt. Het 
is niet zomaar dat de naam Jezus diezelfde betekenis 
heeft. In Jozua zien we op vele manieren iemand die 
een voorafschaduwing van Christus is. De gehoor-
zaamheid en trouwe ijver van Jozua doen ons aan 
Christus denken. Maar ook dat Hij geroepen is mensen 
te brengen in het land van de belofte, in de rust. Wie 
wijs is, luistert naar deze dienaar van God. Het is dan 
ook een indrukwekkend mooi antwoord van het volk. 
Ze aanvaarden deze nieuwe leider volkomen als knecht 
van de Heere. ‘Alles wat u ons geboden hebt, zullen we 
doen.’ Als je dit leest, zullen ook de kinderen begrijpen: 
dat is de goede keus! Dat is de reactie die hoop geeft. 
Zo moet het goedkomen. Ja, wij weten het voor een 
ander vaak zo goed. De grote Jozua roept en nodigt: 
‘Volg Mij!’ Is uw en jouw antwoord: alles wat U geboden 
hebt, zullen wij doen? Geloof maar en weet: dat is de 
goede keus. Dan komt het goed. Bid maar of de Geest 
u zo leiden zal, dag in, dag uit.

Lezen: Jozua 1:10-18 Zingen: Psalm 145:3,5

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m. 8  juli

juli

05.23
22.06
01.20
15.37



maandag  1 juli

Kwaad verbroedert niet!

‘Zeg me wie je vrienden zijn, en ik zal je zeggen wie je 
bent.’ Goede vriendschap is geen vanzelfsprekend-
heid. Bij de één lijkt het vanzelf te gaan en bij de ander 
is het een worsteling. Daarnaast is het belangrijk wat 
voor vrienden je hebt. Vriendschap berust op een keuze 
om met iemand om te gaan! Het is mooi als je vrienden 
van school en sport ook christelijk zijn. En het is vaak 
moeilijk als jij de enige bent die christen is.
De ‘vader en moeder’ uit het Spreukenboek spreken uit 
hun hart, en naar Gods Vaderhart, als ze zeggen: ‘Mijn 
zoon, als zondaars je verleiden, bewillig er dan niet in.’ 
Dat is geen gemakkelijk advies. Het is gemakkelijker 
om mee te gaan in het kwade, dan tegen de rest van de 
groep in te gaan. Al snel word je gepest. En het is 
gemakkelijker om mee te doen met het belachelijk 
maken van een ander, dan voor die ander op te komen. 
Kwaad verbroedert. Samen zonde doen, maakt gemak-
kelijk vrienden. Nou ja, vrienden? Als er iets is, zijn deze 
vriendschappen ook zo weer voorbij. Of ze slaan om in 
haat. Kwaad maakt ons nooit tot (opr)echte broeders 
van elkaar. Broeders word je pas als je samen vrienden 
van Jezus bent en Hem wilt dienen.

Spreuken 1:8-19&



DinsDag 

2
Ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft…
 Jozua 2:9

Ooit was Jozua één van de twaalf verkenners. Het 
belang van een goede verkenning kon hij moeiteloos 
overbrengen op de twee uitgekozen mannen. Deze ver-
kenners ontmoeten Rachab. Deze publieke vrouw ver-
schaft hun belangrijke informatie, met gevaar voor 
eigen leven. Maar het blijkt een vrouw te zijn die iets van 
de God van Israël af weet. Hoe wonderlijk is deze god-
delijke voorziening! Ook voor Rachab, want ze kiest 
met haar daad voor het leven. Dat wordt haar geschon-
ken, zoals zijzelf de verkenners hoop schenkt: de inwo-
ners van dit land smelten van angst voor u. Maar dan 
klinkt het heel verrassend uit de mond van deze vrouw 
dat ze weet dat de Heere het volk Israël dit land gege-
ven heeft. Is dat vrouwelijke intuïtie? Zo kunnen we ook 
deze openbaring wegredeneren. Maar wie zo leeft, doet 
God en zichzelf ernstig tekort. Let vandaag eens op wat 
de Heere u duidelijk maakt in Zijn Woord. Door mensen 
heen. U en jij mogen verkenner zijn, zoekend naar teke-
nen van God. Hij geeft er meer dan wij kunnen opmer-
ken. Zeker weten!

Lezen: Jozua 2:1-13 Zingen: Psalm 119:65

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m. 8  juli

juli

05.24
22.05
01.46
16.43



dinsdag  2 juli

‘Wie het laatst lacht …’

Wijsheid is in het Spreukenboek geen los product. 
‘Wijsheid’ staat geschreven met een hoofdletter. Wijs-
heid is een persoon of op zijn minst heel nauw verwant 
aan een persoon. De Wijsheid roept luid. Ze laat haar 
stem klinken op de pleinen. Ze roept boven het rumoer 
uit. Ze is verlangend naar bekering. Ze wil geen onver-
stand en spot, maar wijsheid en inzicht. Wijsheid wil dat 
geven. Zij wil de Geest over haar hoorders uitstorten en 
haar woorden bekend maken. Dat is Evangelie. Er is 
vreugde in de hemel als een zondaar zich bekeert.
Maar wat als er geen hoorders zijn? Geen jongeren en 
ouderen die gehoorzamen? Als Wijsheid maar wat staat 
te roepen? Vroeg of laat zal blijken dat Wijsheid toch 
gelijk had. En dan? Ja, lees nog maar eens goed. Wrijf 
je ogen uit. ‘Daarom zal Ik ook lachen om uw onder-
gang, u bespotten wanneer uw angst komt.’ Wijsheid 
lacht omdat dwaasheid zijn zin kreeg …
Weet je, Jezus is de Wijsheid van God. Hij is die Per-
soon! Hij roept je. Of Jezus ook lacht om onze onder-
gang? In Psalm 2 staat: ‘Die in de hemel zit zal lachen.’ 
Nu lacht onze Heere nog niet. Nu is het nog volle ernst. 
Nu klinkt zijn stem nog op straat. Straks is het te laat …

Spreuken 1:20-33&



WoensDag 

3
Zie, als wij in het land komen, moet u dit koord van 
scharlaken draad aan het venster binden waardoor u 
ons hebt neergelaten.  Jozua 2:18

Rachab twijfelt geen moment. Ons land, onze stad, 
Jericho, zal onder het oordeel komen en vergaan. Ze 
ziet maar één uitweg: het oordeel aanvaarden en red-
ding zoeken. Ze is zo zeker van de overwinning van 
Jozua’s mannen dat ze haar hoop vestigt op genade. 
Ze vraagt om clementie midden in het gericht, voor 
haar en haar familie. Ze zoekt haar toevlucht bij de 
boden van de levende God. En door hen bij de Heere. 
Ze twijfelt er kennelijk niet aan dat die redding er voor 
haar, nota bene een hoer, is. Dat is ontwapenend mooi 
om te zien. Trouwens, de verkenners twijfelen daar ook 
niet aan, ze bieden haar redding aan. Vrije genade sluit 
niemand uit! Dat is zo’n hoopvolle blijk van Gods goed-
heid voor zondaren. Ook met deze levensstijl mag de 
vrouw tot God komen en redding vinden. Het kan niet 
anders of dit zal haar leven veranderd hebben. Stukje 
bij beetje of radicaal. Maar nu komt ze en is ze welkom. 
God heeft grote plannen met haar. En door haar nage-
slacht met al de volken! Dat is de rode draad die we 
mogen volgen.

Lezen: Jozua 2:14-22 Zingen: Psalm 86:5

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m. 8  juli

juli

05.24
22.05
02.14
17.46



woensdag  3 juli

Het ligt niet aan je IQ!

Weet jij hoe intelligent je bent? Wat is jouw IQ? Je kunt 
je intelligentie laten meten. Leuk natuurlijk, als je boven 
de 100 uitkomt. Dan voel je je slim en minder onzeker. 
Soms wordt de suggestie gewekt dat je je IQ nog kunt 
verhogen door aan hersentraining te doen. Stel nu dat 
je het daarmee nog een stukje op kunt krikken, dan ... 
Ja, wat dan? Word je dan gelukkiger?
Je IQ ligt al min of meer vast bij je geboorte. Je IQ zegt 
niet alleen iets over jou, maar ook over je Schepper. Hij 
heeft je gemaakt. Hij heeft je zó gemaakt. Wel kun je 
door roken, drinken en andere slechte gewoontes je 
hersenen beschadigen, en zo je IQ laten dalen …
Je kunt je IQ niet laten stijgen. Wat wel kan, is dat je 
meer inzicht krijgt. Dat je wijs wordt. Dat is oneindig 
veel belangrijker. Dat is de intelligentie van je hart, waar 
Gods Geest wil werken. ‘De Heere geeft immers wijs-
heid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht.’ Bij wijs-
heid gaat het niet om alles wat je al weet. Bij wijsheid 
gaat het erom dat je die plekken opzoekt, waar God je 
wijs wil maken! Zo kun je met een IQ van 80 wijzer zijn 
dan iemand met een IQ van 110. Dank God voor een 
christelijk gezin, een christelijke school, een christelijke 
gemeente!

Spreuken 2:1-13&



DonDerDag 

4
… en zeiden tegen Jozua: Zeker, de Heere heeft ons 
heel dat land in handen gegeven.  Jozua 2:24

Bij de intocht in het beloofde land komt het aan op 
geloof. Onvoorwaardelijk vertrouwen in de God van het 
verbond Die doet wat Hij belooft. In het dagelijks leven 
valt dit niet altijd mee. Ook nu voor ons niet. Het leven 
slokt je op en de aanvechting kan bezit van je nemen. 
Wat hebben we het nodig ons juist dan op te trekken 
aan de Goede Boodschap, het Evangelie van Jezus 
Christus. God wil ons optrekken, door Zijn genade. 
Goed nieuws, want God heeft gesproken. Zo komen de 
verkenners terug bij Jozua. Hun verslag draagt het 
stempel van geloof en vertrouwen. Ze weten genoeg 
om te kunnen zeggen: de Heere heeft ons heel dat land 
in handen gegeven. Opnieuw verbazen we ons over de 
opvallende stelligheid en het spreken in de tegenwoor-
dige tijd. Naar de stijl van Gods belofte, dat helemaal! 
Israël staat nog voor de Jordaan en voor de strijd. Het 
geloof ziet de belofte al als werkelijkheid.
Daarom dat stellige: heeft! De Heere is al aan het werk 
in het beloofde land. De verkenners hebben het bewijs 
gezien. Aan God alleen de eer!

Lezen: Jozua 2:23-24 Zingen: Psalm 69:14

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m. 8  juli

juli

05.25
22.04
02.47
18.45



donderdag  4 juli

SMS God eerst!

‘Ken Hem in al je wegen.’ Dat is hier de kern. ‘Kennen’ 
is niet hetzelfde als ‘weten dat God bestaat’. Zo ken ik 
er nog wel een paar. Je kent 213 vrienden op Face-
book. Je kent de meeste medescholieren. Je laat graag 
weten dat je een beroemd persoon kent. Soms praat je 
al over iemand alsof je hem of haar kent, terwijl je die 
persoon nog nooit hebt ontmoet. Jouw idool …
‘Ken Hem in al je wegen.’ Dat betekent dat je Hem per-
soonlijk kent en dat je van Hem weten wil, wat er over 
Hem te weten is. Dat je Hem persoonlijk wilt ontmoe-
ten, zo vaak als mogelijk is. Hij is geen idool, maar God. 
En … veel gemakkelijker te bereiken!
‘Ken Hem in al je wegen.’ Dat betekent dat je altijd 
vooroverleg hebt met God. Je kent Hem erin. Zoals je 
tegen een vader zegt: ‘Zou ik het zo doen, pap?’ Je legt 
het eerst aan Hem voor, voordat je aan de slag gaat.
Maar hoe gaat dat dan? Krijg je dan een briefje uit de 
hemel? Als het nodig is wel. Meestal is het niet nodig. 
(Ga daar maar van uit.) Er is wel een hele lange brief uit 
de hemel gekomen: Gods eigen Woord. Daar leer je 
Hem kennen. Je plannen en je inzichten kun je eraan 
toetsen. Steun dus niet op eigen inzicht!
Ken Hem in al je wegen. Dus eerst een SMS naar God!

Spreuken 3:1-12&



VrijDag 
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Heilig u, want morgen zal de Heere wonderen doen in 
uw midden.  Jozua 3:5

Jij bent vast weleens met een pont een rivier over geva-
ren. Je komt aanrijden, moet meestal even wachten, en 
rijdt daarna die sterke pont op. Met gemak kom je zo 
aan de overkant. Je moet je eens indenken dat de pont 
er niet is. En dat er ook geen brug is… Hoe kom je dan 
aan de overkant? Zeker als de rivier diep is en ze hard 
stroomt. Nu, daar moet je aan denken als het volk Israël 
voor de Jordaan staat. Ze moeten naar de overkant, 
maar de rivier is breed. Gaat dat lukken? Het geheim 
van Israël is dat ze een groot God hebben die Zijn ark 
van het verbond voorop laat gaan. Hij vraagt aan Zijn 
volk: heilig u, want Ik ga wonderen doen. Heilig u! Dat 
heeft uiterlijke kanten, zo moeten ze bijvoorbeeld alles 
vermijden wat aan de dood herinnert (Exodus 19). Maar 
de heiliging heeft ook een innerlijke kant: ze moeten 
zich oefenen in het vertrouwen op de Heere, Die na 
eeuwen van wachten de landbelofte aan Zijn volk gaat 
vervullen. Heiliging, ook een christen kan niet zonder. 
Opdat we zodoende goed zullen beseffen Wie God is 
en we Hem alle eer geven.

Lezen: Jozua 3:1-8  Zingen: Psalm 77:8,9

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m. 8  juli

juli

05.26
22.04
03.25
19.38



vrijdag  5 juli

Recht door zee!

Dit is een moeilijke opdracht. Maar moeilijk betekent 
nog niet dat je dit maar naast je neer moet leggen. Als 
je van tevoren gaat nadenken over de haalbaarheid, 
dan zakt de moed je in de schoenen. Wij zijn nu een-
maal zondaren. En we blijven altijd zonde doen. En als 
je wilt leven zoals God het heeft bedoeld, dan … Ja, 
wat dan? Het klooster in? De wereld mijden?
Nee, God wil dat je uit Zijn genade gaat leven. En dat je 
dan kijkt wat je – door Zijn genade – kunt doen. Daar 
horen niet alleen goede voornemens bij. Maar ook vaste 
voornemens. Best lastig in de zomertijd, hè?
Het betekent de waarschuwende woorden voor ogen 
houden. En als die ogen af willen dwalen: voor je kijken! 
Ga recht op je doel af. Laat niets of niemand je er vanaf 
helpen. Doe niet één keertje gemakkelijk. Dan gaat de 
tweede keer nog makkelijker. Wijk niet af naar rechts of 
links. Dat vraagt God van Zijn knechten. Dat vraagt God 
van al Zijn kinderen.
Zwaar? Moeilijk? Onmogelijk? Jezus zegt dat we maar 
beter een oog kunnen uittrekken, dan met twee ogen 
verloren gaan. Beter met één hand de eindstreep halen, 
dan met twee handen verloren gaan. Onmogelijk? Let 
op de overste Leidsman en Voleinder van ons geloof: 
Jezus!

Spreuken 4:20-27&



ZaterDag 
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Zie, de ark van het verbond van de Heere van de hele 
aarde gaat voor u uit de Jordaan in.  Jozua 3:11

Van grote afstand staat het volk toe te kijken naar de 
ark van het verbond van de Heere. Deze ark, gedragen 
door priesters, is de wegwijzer. God is tegenwoordig. 
Hij gaat voor!
Deze unieke intocht geeft ons inzicht in de werkwijze 
van God. Hij gaat voor en Zijn volk moet volgen. Door 
de moeite en diepte heen gaat Hij Zijn ongekende gang. 
Zien op Hem is de opdracht. Hoe doe je dat? Bijbelle-
zen! Daar, in Zijn Woord wil Hij Zich openbaren. Daar 
laat Hij zien hoe Hij voorgaat, in het bijzonder in Zijn 
Zoon Jezus Christus. Als Hij voorgaat, dan gaat er wat 
veranderen: er komt een pad door de Jordaan. Er komt 
ruimte om te gaan. De ark gaat eerst voorop. Maar mid-
den in de bedding blijven de priesters staan. Dan mag 
het volk langs de ark heen. God is voor hen, onder hen 
en achter hen. Neem vandaag de tijd om te overdenken 
hoe bijzonder en groots dat is. Zing er maar van: Komt, 
laat ons samen Isrels Heer’, den Rotssteen van ons heil, 
met eer, met Godgewijden zang ontmoeten!

Lezen: Jozua 3:9-17 Zingen: Psalm 95:1

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m. 8  juli

juli

05.27
22.03
04.10
20.25



zaterdag 6 juli

Zeven spreuken voor mannen

‘Ga een dwaze man uit de weg: van zijn lippen zult u 
geen kennis opdoen.’ (Spreuken 14:7)
‘Een driftig man veroorzaakt ruzie, maar een geduldige 
stilt onenigheid.’ (Spreuken 15:18)
‘Een man heeft blijdschap in het antwoord van zijn 
mond, en hoe goed is een woord op zijn tijd!’ (Spreuken 
15:23)
‘Een geduldig man is beter dan een dappere held, en 
wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad 
inneemt.’ (Spreuken 16:32)
‘De woorden uit de mond van een man zijn diepe wate-
ren, de bron van wijsheid is een overvloeiende beek.’ 
(Spreuken 18:4)
‘Zoals een opengebroken stad zonder muur, zo is een 
man die zijn geest niet in bedwang houdt.’ (Spreuken 
25:28)
‘Een rijk man is wijs in zijn eigen ogen, maar een arme 
die inzicht heeft, doorziet hem.’ (Spreuken 28:11)

&



ZonDag 

7
Neem van hier uit het midden van de Jordaan, van de 
plaats waar de voeten van de priesters staan, voor uzelf 
twaalf stenen op.  Jozua 4:3

God heeft bij ons iets groots gedaan, en dat is niet voor 
het eerst. Eerder had Hij Zijn volk droogvoets door de 
Schelfzee geleidt, en nu door de Jordaan. Dat mag niet 
vergeten worden. Gods grote daden moeten herdacht 
worden, zeker de grootste. Iedere Zondag moeten we 
denken, ook vandaag, aan de opstanding van Christus 
uit de dood. Het volk moest onthouden en vertellen: 
God heeft ons in het beloofde land gebracht. Twaalf 
priesters kregen de opdracht stenen op te richten. Eén 
steenhoop in de bedding van de Jordaan en één op de 
kant. Het moeten onderwerpen van gesprek zijn, die 
stenen. Wanneer uw kinderen er later naar vragen zul-
len: wat betekenen die stenen? Dan moet u antwoor-
den: Op het droge stak Israël deze Jordaan over. Richt 
ze maar op, de gesprekspunten. Misschien klinkt van-
daag wel de vraag: waarom ga(a)n) je/we naar de kerk? 
Vertel het dan, als getuigenis! Ook heel persoonlijk. 
Getuigenis van de hoop die in u is! Hoort, wat mij God 
deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.

Lezen: Jozua 4:1-7 en 20-22  Zingen: Psalm 66:8

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m. 8  juli

juli

05.28
22.02
05.01
21.05



zondag 7 juli

‘Dool voortdurend rond in haar 
liefde!’

Bijzonder, hè? De Bijbel die positief en vrij spreekt over 
seksualiteit. De wijze vader spreekt hier tot zijn getrouwde 
zoon. Ongetrouwde mensen mogen meeluisteren … Dat 
kan geen kwaad. Want seksualiteit is mooi en teer. God 
heeft het in Zijn Schepping gelegd om liefde te uiten naar 
de liefde van je leven. Je mag er dagelijks van genieten. 
Je mag erin ronddolen, in opgaan zelfs. Niet voor niets 
staat hier die beeldrijke taal van ‘bronnen’, ‘lieflijke hinde’, 
een ‘bevallig steengeitje’. Pas op met vandaag precies 
dezelfde beeldtaal te gebruiken …! Waar het hier om 
gaat, is het geschenk goed en zuiver te bewaren. Dat is 
een moeilijke opdracht. Mogelijk meer voor een jongen, 
dan voor een meisje. Een man draagt hierin min of meer 
de verantwoordelijkheid. Al kun je als meisje ook wat los-
maken bij de ander met kleding en gedrag. Wanneer jij je 
lichaam geeft aan de ander, ontstaat er een onverbreke-
lijke band. Een band waar God getuige van is. Daar mag 
nooit een ander tussen komen, zo lang je leeft. Daarom 
krijg je van God je eigen ‘bron’. Huwelijkstrouw staat 
onder grote druk. We worden dagelijks voorgelogen over 
seks. Luister naar deze wijze vader en naar God de 
Vader! Hij kent de wegen van een man. En die van een 
vrouw!

Spreuken 5:15-23&



MaanDag 

8
Op die dag maakte de Heere Jozua groot voor de ogen 
van heel Israël.  Jozua 4:14

Nadat het volk door de Jordaan getrokken is, lezen we 
dat de Heere Jozua groot maakt. Waarom zou dat zijn? 
Ligt op deze manier hoogmoed niet op de loer voor 
deze leider van het volk? Heeft dit niet gevaarlijke kan-
ten, dat één man zo belangrijk gemaakt wordt? Is niet 
iedereen gelijk in het Koninkrijk van God, ja toch?
De Heere kende Zijn volk. Ze hebben een leider nodig. 
Een leider namens God. God zorgt dat iedereen ontzag 
voor Jozua heeft, zoals ze dat voor Mozes hadden. Het 
is nodig om geregeerd te worden door een knecht van 
de Heere, een dienaar van God. Inderdaad zou hoog-
moed op de loer kunnen liggen, maar daar bewaarde 
de Heere Jozua voor. Ook nu zien we in Jozua de voor-
afschaduwing van Christus. Van Hem lezen we: ‘Daarom 
heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem 
een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de 
Naam van Jezus zich zou buigen elke knie en elke tong 
zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijk-
heid van God de Vader.’ Neem die opdracht mee van-
daag!

Lezen: Jozua 4:8-14 Zingen: Avondzang:1,7

Zon op Nieuwe maan
Zon onder
Maan op
Maan onder

juli

05.29
22.02
05.58
21.40



maandag  8 juli

Een man een man, een woord 
een woord

Je kunt door een ondoordachte belofte lelijk in de knel 
komen. Je betaalt even iets voor een ander. Of je belooft 
te helpen als het bij de ander uit de hand dreigt te lopen. 
Dat is wel zo christelijk. Maar ja, christelijk is ook ver-
standig. En christelijk is ook betrouwbaar zijn. Daarom 
moet je niet te snel zijn met je beloften. Je mag best 
goed nadenken. Voordat je iets belooft, moet je weten 
wat er speelt. Je moet weten hoe groot het probleem is. 
Je moet zeker weten of en in hoeverre je daarbij kunt en 
wilt helpen. Dan kun je wat beloven.
Zodra het uit je mond is, kun je er niet meer onderuit. Je 
bent dan verstrikt in je eigen woorden. Een belofte moet 
je waar maken. God is getuige van elke belofte en eed. 
Als je voorzichtig en wijs bent, kun je ook wat beloven. 
God vraagt ons de naaste te helpen, naar ons vermo-
gen. Mogelijk heb jij een belofte gedaan die je niet waar 
kunt maken. Dan ben je in de greep van je naaste. Speel 
open kaart. Misschien zal je naaste je vergeven. Dat 
betekent dat hij het loslaat. Dan ben je vrij. Help een 
ander vrijmoedig en onthoud: ‘Een man een man, een 
woord een woord.’ Tip: bestudeer eens de belijdenis-
vragen in jouw gemeente. En vraag je eens af of je die 
waar kunt maken.

Spreuken 6:1-5&



DinsDag 
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… opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de 
hand van de Heere sterk is.  Jozua 4:24

De stenen staan opgericht na de doortocht door de 
Jordaan. Als onderwerpen van gesprek in de geloofs-
overdracht binnen het gezin. Maar niet alleen met dat 
doel… Dit is ook gebeurd opdat alle volken van de 
aarde zouden weten dat de hand van de Heere sterk is. 
Een teken van Gods almacht. Andere goden zijn niet-
goden. Deze God is de enig ware God. Er mag een 
getuigenis uitgaan van de almacht van deze God, opdat 
er nog velen zullen zijn zoals Rachab de hoer. Zij zag en 
sprak: want de Heere, uw God, is een God boven in de 
hemel en beneden op de aarde. Alle volken! Er is ook 
een zendingsdoel in Gods betoon van kracht. Wij 
mogen Gods grote daden verkondigen opdat er velen 
zullen zijn die Hem erkennen zullen. Die hun knie zullen 
buigen. Die in de lijn van Rachab nog dichterbij zullen 
komen. Zodat het niet meer ‘uw God’ blijft, maar dat ze 
mogen zeggen, zoals Ruth later zegt: Uw God, is mijn 
God! Laten wij vandaag heel bewust zoeken waar we 
getuige kunnen zijn. En bidden voor alle volken, en ook 
voor Gods uitverkoren volk.

Lezen: Jozua 4:20-24 Zingen: Psalm 67:2

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m.   6  aug.

juli

05.30
22.01
06.59
22.09



dinsdag  9 juli

De kleine hersenen

‘Nog eventjes.’ ‘Nog een paar minuutjes.’ ‘Ik kom er zo 
uit …’ Herkenbaar? Wie is de aanvoerder? Je moeder, 
de wekker …? Hier is het de wijze vader: ‘Ga naar de 
mier, luiaard, zie zijn wegen en wordt wijs.’ Zou een 
mier niet uitslapen? Ik vrees dat de mier zelfs het ver-
schil niet kent tussen zondag en maandag. Die werkt 
zeven dagen per week. Hoewel, in de winter zie je geen 
mieren. Dan mogen ze heel lang uitslapen. Toch komen 
ze elk jaar weer terug. Het geheim? Ze maken eten 
klaar in de zomer en verzamelen voedsel in de oogst-
tijd. En dat alles zonder aanvoerder, leider of heerser!
En jij? Wat doe jij allemaal uit voorzorg? Ben je te her-
kennen aan ijver of luiheid? Voor je sneetje brood wordt 
wel gezorgd, denk ik. Zo verwend zijn we wel, dat we 
daar niet meer over inzitten. En er echt dankbaar voor 
zijn, is ook best moeilijk. Maar hoe zit het met onze 
voorzorgen voor de eeuwigheid? Mieren hebben zomer-
werk, wij kennen winterwerk. Ligt het verder stil? Heb jij 
daarvoor altijd een aanvoerder nodig, iemand die je 
erbij roept? Of gaat het vanzelf en kun je niet zonder 
Hem? Door het gedrag van mieren te bestuderen, leren 
we wat de Schepper ook bij ons wil zien. Niet instinct-
matig, maar uit liefde voor Hem!

Spreuken 6:6-11&



WoensDag 

10
Verder zei de Heere tegen Jozua: Vandaag heb Ik de 
smaad van Egypte van u afgewenteld. Daarom gaf men 
die plaats de naam Gilgal, tot op deze dag.  Jozua 5:9

Het eerste wat Jozua moet doen in het land Kanaän is 
het volk besnijden. Uitdrukkelijk met stenen messen, 
vermoedelijk in verband met de hygiëne. De reden van 
de massale besnijdenis was dat alle mannen die in 
Egypte besneden waren, tijdens de woestijnreis zijn 
gestorven. Onderweg zijn er geen besnijdenissen uitge-
voerd. Nu is dit het eerste wat men doet. Door deze 
handeling bewerkt de Heere dat de smaad van Egypte 
is afgewenteld. Gilgal blijkt een plaats van verzoening, 
waar de smaad is uitgewist door het bloed dat vloeide 
tijdens de besnijdenis. Gilgal wijst al heen naar Golgo-
tha. De plaats waar het bloed vloeit van de Messias. 
Daar wordt de smaad van de slavernij van de zonde 
afgewenteld op Hem, de Jeshua. Zo mogen wij in geloof 
gaan tot die plaats waar onze zonde is verzoend. Uit 
dat geloof mogen we leven. Zo viert het volk Pascha. Er 
is een nieuw begin bewerkt door God Zelf. Heeft u al 
gebeden of Hij ook uw smaad wil afwentelen? Hij kan, 
wil en zal dit doen op het gebed.

Lezen: Jozua 5:1-12 Zingen: Psalm 32:1

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m.   6  aug.

juli

05.31
22.00
08.03
22.35



woensdag  10 juli

Zeven zonden

Noem eens zeven dingen, die je mis ziet gaan. Mis-
schien ook in je eigen leven. Moeilijk? Vaak heb je wel 
een algemeen gevoel van zonde. Maar het valt niet mee 
de zonde voor onszelf concreet te maken. De Heere 
God helpt ons hierbij in Zijn Woord. ‘Deze zes dingen 
haat de Heere, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel.’ 
Hoogmoed, leugens, onschuldig bloed vergieten, een 
hart dat zondige plannen maakt, kwaadzoekers, een 
valse getuige, iemand die broeders tegen elkaar opzet. 
Natuurlijk is er nog veel meer te noemen. Maar toch, 
hoe vaak kom je hier niet iets van tegen? Zonden die te 
maken hebben met relaties: God gruwt ervan. Als je 
bedenkt wat Hij elke dag ziet, hoe houdt Hij het dan uit! 
Hij kan ingrijpen, maar Hij doet het niet. Hij geeft tijd om 
te leven. Hij geeft geboden. Hij geeft Zijn Zoon. Wat een 
genade! Het wordt tijd om wat van je leven te maken, te 
breken met de zonde en het goede aan te leren! God 
gruwt van de zonde, maar Hij heeft de zondaar lief. Als 
je dat weet en je blijft toch doorgaan …? Dan gruwt Hij 
straks van jou! C.S. Lewis zei eens: ‘Uiteindelijk zullen 
er maar twee soorten mensen zijn. Mensen die leerden 
zeggen: ‘Uw wil geschiedde’ en mensen tegen wie God 
uiteindelijk zal zeggen: ‘uw wil geschiedde’.’

Spreuken 6:12-19&



DonDerDag 

11
Nee, maar Ik ben de Bevelhebber van het leger van de 
Heere. Nu ben Ik gekomen.  Jozua 5:14

Het volk staat voor de muren van de stad Jericho. Jozua 
is op verkenning, kennelijk alleen. Dicht bij Jericho vindt 
er een zeer opmerkelijke ontmoeting plaats. Er is een 
Man met een getrokken zwaard in Zijn hand. Het con-
sequente gebruik van hoofdletters geeft al aan dat dit 
niet zomaar een man is. Jozua kan het niet goed plaat-
sen en vraagt: Hoort U bij ons of bij onze tegenstan-
ders? Het antwoord is raadselachtig: Nee, maar Ik ben 
de Bevelhebber van het leger van de Heere. Gaat het 
om een engel? Of misschien om de Zoon? Hij laat Zich 
niet indelen in een kamp. Wel eist Zijn aanwezigheid 
een heilige houding en een eerbiedige handeling: 
schoenen uit! Zoals Mozes eenmaal deed bij de braam-
struik. Deze ontmoeting is een voorbode van de 
geschonken overwinning op Jericho. Ondanks de raad-
sels spreekt er een bemoediging uit. God laat merken: 
Ik ben Die Ik ben! Ik ben erbij! Dat vraagt geloof. Neem 
vandaag de tijd om te bedenken hoe heilig God is. Mis-
schien vraagt het zelfs verandering in houding en han-
deling. Hij is het waard.

Lezen: Jozua 5:13-15 Zingen: Psalm 96:6

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m.   6  aug.

juli

05.32
21.59
09.08
22.58



donderdag  11 juli

Tik, tik, wie ben Ik?

Wie klopt er nu op onze schouder, bij het lezen van 
Spreuken 8? In ieder geval iemand die met ons bewo-
gen is. Zeker iemand die onze aandacht op hem wil 
richten. Maar wie is het dan? Het antwoord staat er: 
Wijsheid. Wijsheid spreekt ons persoonlijk toe. Haarfijn 
maakt Wijsheid ons de weg duidelijk. We lezen duidelijk 
wat goed en kwaad is. Ook lezen we duidelijk dat we 
het zelf niet redden. Wij hebben Wijsheid nodig. ‘Ik heb 
lief, wie Mij liefhebben en wie Mij ernstig zoeken, zullen 
Mij vinden.’ Dat klinkt ons vertrouwd in de oren, toch? 
Wie is het nu precies? We doen het Spreukenboek geen 
recht om hier in plaats van Wijsheid zomaar Jezus in te 
vullen. Maar we doen Gods Woord ook geen recht door 
bij Wijsheid niet aan Jezus te denken. Ze zijn hier inwis-
selbaar en toch niet hetzelfde. Wie God om wijsheid 
vraagt, komt bij Jezus terecht! Wie bij Jezus terecht-
komt, ontvangt wijsheid! Dan zien we Hem toch gaan in 
vers 20 en 21. Wijsheid met het kruis op de rug: ‘Ik loop 
op het pad van de gerechtigheid, midden op de paden 
van het recht, om wie Mij liefhebben, in erfelijk bezit te 
laten nemen wat er is, en Ik zal hun schatkamers vul-
len.’ Dat is Gods wijsheid, de ‘dwaasheid van Jezus de 
Gekruisigde’!

Spreuken 8:12-21&



VrijDag 

12
En het gebeurde, zodra het volk het bazuingeschal 
hoorde, dat het volk een luid gejuich aanhief. En de 
muur stortte in ...  Jozua 6:20

Alle kinderen kennen deze beroemde geschiedenis, 
denk ik, wel: het volk loopt iedere dag een keer om de 
muur, en op de zevende dag zeven keer. En na de 
zevende keer juichen ze, en dan storten de muren in. 
Ja, zo ging het. Maar wacht even… als we deze geschie-
denis zo samenvatten, vergeten we iets heel belang-
rijks. In vers 11 lezen we namelijk: Jozua liet de ark van 
de Heere rondom de stad gaan. Natuurlijk, het volk liep 
om de stad, maar eigenlijk liepen ze daar allemaal als 
escorte van de ark van het verbond. Opnieuw zien we 
in de geschiedenis van de intocht dat het geheim ligt in 
de aanwezigheid van God in Zijn heilige ark van het ver-
bond. Dat mogen we niet vergeten. Het geheim ligt in 
gehoorzaamheid aan de Heere. Dan kunnen de sterk-
ste muren vallen. Leer van deze geschiedenis: Niet door 
kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt 
de Heere van de legermachten (Zacharia 4:6). Het volk 
mocht juichen, maar God geeft de overwinning. Halle-
luja!

Lezen: Jozua 6:1-21 Zingen: Psalm 127:1

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m.   6  aug.

juli

05.33
21.58
10.15
23.19



vrijdag  12 juli

Allrounder

Heb je wel eens bedacht hoe geniaal de schepping in 
elkaar steekt? Je kunt helemaal in de war raken van 
allerlei theorieën over het ontstaan van de aarde. Je 
kunt overigens ook heel diep onder de indruk raken van 
Gods grootheid in de natuur. Niemand van ons was er 
bij toen de aarde ontstond. Wijsheid wel! De Bijbel is er 
niet voor bedoeld om ons precies duidelijk te maken 
hoe het is gegaan. Elke tijd stelt ook weer andere vra-
gen. De Bijbel wil ons laten weten Wie er achter zit! En 
de Bijbel maakt duidelijk dat alles met Wijsheid is 
gemaakt. Ja, dat staat hier nu met een hoofdletter. Die 
Wijsheid waarmee en waardoor alles is gemaakt, is 
onderdeel van God Zelf. Al zolang God er is, is Wijsheid 
er ook. God verheugt Zich in Wijsheid. Omdat Wijsheid 
volmaakt is, en zuiver en perfect. Er is niets tegen in te 
brengen. Wijsheid is goddelijk. Daarom doe jij er ver-
standig aan om Wijsheid te zoeken. Alle dagen van je 
leven. Want als je Wijsheid vindt, dan vind je het leven. 
Wie tegen de Wijsheid zondigt, er tegenin handelt, doet 
zijn ziel geweld aan. Ja, allen die Wijsheid haten, heb-
ben de dood lief! Zoek Jezus terwijl Hij te vinden is. 
Roep Hem aan, terwijl Hij nabij is. Voor het te laat is! 
Dan zal God ook vreugde in jou vinden. En jij in Hem!

Spreuken 8:22-36&



ZaterDag 

13
Zo liet Jozua de hoer Rachab in leven.  
Jozua 6:25

Jericho is door God aan Israël gegeven. Als een eerste-
ling. Daarom mag er ook niets van overblijven. De Heere 
eist alles op, Hem alleen de eer. Ineens valt ons oog 
echter op Rachab. Jozua spaart haar, met haar familie 
en alles wat van haar was. Inderdaad is zij, zoals haar 
beloofd was, ontkomen aan het oordeel dat voltrokken 
is over Jericho. Ze hoopte op genade en die ontvangt 
ze ook. Met haar familie. Later vinden we haar naam 
terug, in het geslachtsregister van Jezus Christus: Mat-
theüs 1:5: Salmon verwekte Boaz bij Rachab. Het loopt 
uit op de verlossing. Israël heeft Gods hand mogen zien 
bij de intocht. Hij verlost en spaart. Toch is het nog een 
lange weg, voordat er rust komt. Uiteindelijk zal die rust 
pas gevonden worden bij Davids grote Zoon: Jezus. 
Rachab mocht daarin van betekenis zijn, dat hadden 
wij niet zo bedacht. God is goed. Hij is groot van goe-
dertierenheid en barmhartigheid. Hij wil de ware rust 
schenken, voor iedereen die het nergens anders kan 
vinden dan bij Hem alleen.

Lezen: Jozua 6:22-27 Zingen: Psalm 132:11,12

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m.   6  aug.

juli

05.34
21.58
11.23
23.41



zaterdag 13 juli

Zeven spreuken voor vrouwen

‘Een mooie vrouw zonder inzicht is een gouden ring in 
een varkenssnuit.’ (Spreuken 11:22)
‘Een deugdelijke vrouw is de kroon van haar man, maar 
zij die hem beschaamd maakt, is als verrotting in zijn 
beenderen.’ (Spreuken 12:4)
‘Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds 
gevonden, en de goedgunstigheid van de Heere ver-
kregen.’ (Spreuken 18:22)
‘Huis en have zijn een erfelijk bezit van de vaderen, 
maar een verstandige vrouw is van de Heere.’ (Spreu-
ken 19:4)
‘Een twistzieke vrouw is te vergelijken met het gesta-
dige druppelen op een dag van slagregen.’ (Spreuken 
27:15)
‘Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde 
gaat die van robijnen ver te boven.’ (Spreuken 31:10)
‘Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk, 
een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen wor-
den.’ (Spreuken 31:30)

&



ZonDag 

14
De mieren zijn een volk zonder kracht, maar in de zomer 
bereiden ze hun voedsel.  Spreuken 30:25

Van dieren valt veel te leren. In de komende twee weken 
wil ik er een aantal nader met u bekijken. Vandaag de 
eerste: de mieren. In Spreuken 30 worden ze ons samen 
met de klipdassen, de sprinkhanen en de hagedissen 
voorgehouden. Het zijn allemaal kleine dieren, die dicht 
bij de grond leven. Wat gaan ze wijs te werk! Wilt u wat 
van hen leren? Dan moet u wel door de knieën gaan. 
Laten we vandaag zo’n miertje eens wat beter bekijken. 
Zwak van zichzelf, maar o zo ijverig. Steeds maar in de 
weer. Waarmee dan? Met het bereiden van hun voed-
sel. Wanneer doen ze dat? In de zomer al, dus ruim op 
tijd. En moet u ook eens kijken hoe eensgezind ze daar-
mee bezig zijn. Ze doen alles met en voor elkaar. Leg 
maar eens een grote broodkruimel op de grond. Wat 
een les voor ons! Om in de zomer van ons leven, als we 
jong zijn, voordat de kwade dagen komen, de Heere te 
zoeken. IJverig bezig te zijn met het verzamelen van 
geestelijk voedsel. Elkaar er ook in bij te staan en te 
helpen. Daar is vandaag weer ruimschoots de gelegen-
heid voor.

Lezen: Spreuken 30:24-28 Zingen: Psalm 119:1,3

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m.   6  aug.

juli

05.36
21.57
12.33
00.03



zondag  14 juli

Zandloper

Bij ons aan de preekstoel hangt een zandloper. Die is er 
al jaren. Hij was vroeger bedoeld voor de dominee. Aan 
het begin van de preek werd hij omgedraaid. En de 
preek moest afgelopen zijn voordat het zand beneden 
was. Zo niet, dan moest de dominee betalen.
Als je naar het zand kijkt dat in de zandloper naar bene-
den stroomt, dan lijkt het een eindeloze rij zandkorrel-
tjes. Er komt geen einde aan.
Zo zijn er heel veel dingen in het leven die eindeloos 
terugkomen. Tandenpoetsen bijvoorbeeld: hoeveel tan-
denborstels heb je versleten in je leven? Hoe vaak heb 
je niet de deur op slot gedaan en gevoeld of hij wel 
dicht zat? Huiswerk maken: hoe vaak heb je dat niet 
gedaan? Of: hoe vaak heb je dat niet gedaan?
Het ligt er maar aan waar je de klemtoon legt. Opma-
ken: elke morgen weer lippenstift, oogschaduw, enzo-
voort. Het is soms net een lopende band.
Dat is wat de schrijver van dit Bijbelboek ziet. Hij heet 
Prediker. En heel vaak schrijft hij: ‘Ik heb gezien …’.
En al die dingen gaan maar door, het is als zand dat tus-
sen je vingers doorstroomt. Kortom, en dat is de con-
clusie van Prediker: er is niets nieuws onder de zon.
En God dan?

Prediker 1:1-9&



MaanDag 

15
De rotsen zijn een toevluchtsoord voor de klipdassen.
 Psalm 104:18

Heel wat dieren passeren in Psalm 104 de revue. De 
psalm is een loflied op Gods heerlijkheid, die te zien is 
in de schepping. Vandaag letten we op de klipdas, een 
dier dat op het eerste gezicht lijkt op een konijn. Het zijn 
echt sociale dieren, maar wel weerloos. Ze hebben 
geen scherpe klauwen, nagels of tanden om zich te ver-
dedigen. Ook geen vleugels om weg te vliegen. En dat 
terwijl de gevaren vele zijn! Hoe overleven ze? Door 
voor elkaar ‘op wacht te staan’, bij het minste gevaar 
laten ze een waarschuwend gefluit horen. En zodra dit 
klinkt, vluchten ze de spleten van de rotsen in. Daar zijn 
ze veilig.
Wordt met dit dier niet een beeld geschetst van de 
mensheid? We kunnen ons met onze wetenschap en 
techniek heel wat verbeelden, maar zijn ook wij niet 
‘een volk zonder macht’ (Spreuken 30:26) tegenover de 
vele gevaren die ons bedreigen? Ziekte, pijn, verdriet, 
de duivel, de zonde en de dood? Wanneer zijn we echt 
veilig? Alleen als we in het geloof vluchten in de Rots 
Jezus Christus. In Hem bent u veilig voor tijd en eeu-
wigheid.

Lezen: Psalm 104:10-18 en 24  Zingen: Psalm 71:2,17

Zon op e.k. 16  juli
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m.   6  aug.

juli

05.37
21.55
13.45
00.28



maandag 15 juli

De ogen open

Houd je ogen open, dan kun je veel zien. Dat is een 
waarheid als een koe. De Prediker gebruikte ook zijn 
ogen. Hij ziet een hele rij tegenstellingen. Een tijd om 
geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd 
om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd 
om te zwijgen en een tijd om te spreken. Enzovoort.
Dat klinkt als in de trein, als de cadans van de NS.
Kaboem, kaboem … Kortom: ‘Alles heeft zijn tijd.’
De tijd dat je eet of slaapt. De tijd dat je naar school 
gaat en huiswerk maakt. De tijd dat je gaat chillen of 
gaat sporten. En noem maar op. Mooie adviezen.
Ik weet niet hoe dat bij jou is. Ik denk regelmatig: ‘Nu 
moet ik het zeggen. Nu moet ik doen wat ik denk te 
moeten doen. Dit is een gelegenheid die God geeft. Nu 
moet ik hem gebruiken.’ Herken je dat?
Of stille tijd: tijd om apart te zetten voor God. Om Hem 
te zoeken, Zijn Woord te lezen en tot Hem te spreken. 
Hoe vaak heb ik al niet van mensen gehoord: ‘Als ik die 
tijd apart neem, en dan het liefst aan het begin van de 
dag, dan wordt die dag anders. Dan beleef ik de dag 
anders, dan ben ik zelf anders. Omdat ik eerst tot rust 
ben gekomen, tot God ben gekomen.’ Alles heeft zijn 
tijd. Dat is het advies voor jou en mij.

Prediker 3:1-8&



DinsDag 

16
Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo 
waren wij ook in hun ogen.  Numeri 13:33

Tien verspieders op de grens van het beloofde land 
hadden er geen enkel vertrouwen in. ‘Tegenover die 
reuzen daar,’ zo zeiden ze, ‘zijn wij maar sprinkhanen!’ 
En inderdaad, wat stelt een sprinkhaan tegenover een 
reus nu voor. Herkenbaar toch wat die tien verspieders 
zeggen? Dit ‘oude liedje’ horen we ook vandaag overal 
terug. En natuurlijk kun je je als christen in deze wereld 
klein en machteloos voelen. Maar Kaleb en Jozua lieten 
een ander geluid horen. Dwars tegen alle klaagzangen 
van de anderen in, beleden zij: ‘Laten wij vrijmoedig 
optrekken, wij zullen het land in bezit nemen, wij zullen 
het zeker overmeesteren.’ Apart hè? Zij zagen hetzelfde 
en toch reageerden ze anders. Ook Kaleb en Jozua 
zagen zichzelf als kleine en zwakke sprinkhanen. Maar 
ze zagen ook op de Heere, Die meer is dan een reus. Ze 
zagen met de ogen van het geloof op God en op Zijn 
beloften. Het is niet erg als we onszelf zien als een 
sprinkhaan. Laat het dan maar een bidsprinkhaan zijn. 
Die zijn er echt! Op het gebed, pleitend op Zijn belofte, 
doet de Heere nog altijd grote wonderen.

Lezen: Numeri 13:25-33 Zingen: Gebed des Heeren:7,8

Zon op Nieuwe maan
Zon onder
Maan op
Maan onder

juli

05.38
21.54
14.58
00.56



dinsdag  16 juli

Alles onder controle?

Is dat het dan? Alles heeft zijn tijd en elk ding zijn juiste 
tijd. En als je dat maar doet, dan heb je alles onder con-
trole. Of gaat het in het leven om andere dingen?
Het onthutsende is dat Prediker nu juist zegt dat alles 
onder controle hebben net zoiets is als het najagen van 
wind. Het glipt tussen je vingers door. Het leven kun je 
niet vasthouden. En als je dat wel probeert, dan levert 
dat frustratie en teleurstelling op. Want er is in je leven 
meer dan controle hebben.
Prediker zegt daar twee dingen over:
1. Er is niets beter dan te genieten van de goede dingen 
van het leven. Wees maar blij mee met eten en drinken, 
omdat je weet dat het een gave van God is. Het is geen 
recht. Het is genade, ontvangen uit de handen van God. 
Dan mag je chillen op zijn tijd, zonder achteraf te den-
ken: ‘Ik had nog dit en ik had nog dat.’
2. Achter alles wat gebeurt, zit de hand van God.
Daar legt de Prediker de vinger bij. Hij zegt: ‘Opdat men 
vreest voor Zijn aangezicht’. Diep ontzag voor Hem, 
want wat Hij doet gaat onze controle te boven.
Alles onder controle? Er is meer dan controle. Omdat 
Hij er is, Die uiteindelijk alles in handen heeft. Hij heeft 
de eindcontrole. En dat is maar goed ook.

Prediker 3:9-14&



WoensDag 
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Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen 
zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op 
zijn vlerken, zo heeft alleen de Heere hem geleid.
 Deuteronomium 32:11-12

Eigenlijk een heel aparte vergelijking, vindt u niet? De 
Heere, Die Zich in Zijn Woord vergelijkt met zo’n onreine 
roofvogel! Waarom toch dit beeld? In het gelezen 
gedeelte schildert Mozes tegenover de ontrouw van het 
volk, de trouw van God. Wat een weldaden heeft Hij 
hun bewezen. Wat heeft de Heere goed voor hen 
gezorgd. Niets kwamen zij tekort. In de moeiten en 
gevaren was Hij nabij en hielp hen erdoor. Geen moment 
heeft Hij hen uit het oog verloren. Precies zoals een 
arend met zijn jongen omgaat. Groot, sterk, waakzaam 
en snel. Zelfs als één van de jongen uit het nest valt, 
weet de arend er nog onder te duiken en het op zijn 
vleugels weer veilig in het nest terug te brengen. Kijkt u 
eens achterom in uw leven. Ziet u dan iets terug van 
Gods trouw ondanks onze ontrouw? Wat een wonder 
dat Hij in Christus onder ons gekomen is om ons in 
onze verlorenheid op te vangen. Wat een genade! Weet 
u daar persoonlijk van?

Lezen: Deuteronomium 32:1-12  Zingen: Psalm 17:4

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m.   6  aug.

juli

05.39
21.53
16.13
--.--



woensdag  17 juli

Vier dingen

Waar ben jij goed in? Wees eens eerlijk en denk na over 
wat God je gegeven heeft. Wat zijn je talenten?
Als je daar even over nadenkt, hoop ik dat je iets (of een 
paar dingen) hebt gevonden waar jij goed in bent.
Waar ben je goed in? Dat is de eerste vraag.
Dan is er ook een tweede vraag: hoe ga je om met wat 
God je heeft gegeven? Hoe ga je om met de talenten 
die je hebt? Deze vraag gaat niet over wát je hebt gekre-
gen, maar draait om je houding. En die houding heeft te 
maken met vier dingen:
- Vriendelijkheid;
- Barmhartigheid;
- Vergeving;
- Jezus navolgen en in de liefde wandelen.
Misschien ben je wel de leider in je vriendengroep. Of 
ben je degene die meteen klaar staat om te helpen. Of 
ben je de grappenmaker. Of juist iemand die eerst 
nadenkt voordat hij wat zegt of doet.
En de vraag van God is: ben je vriendelijk in wat je doet? 
Geef je om iemand, als je de handen uit de mouwen 
steekt? Kun je iemand vergeven als hij wat te snel was 
met zijn mond? Kun je Jezus volgen en anderen lief 
hebben, ook als het niet gaat zoals jij het wil?

Efeze 4:20-5:2&



DonDerDag 

18
Zelfs vindt de mus een huis.  Psalm 84:4

Psalm 84 is een heerlijke psalm om te lezen en te zin-
gen. Waarom zou deze psalm zo’n grote plaats in de 
harten van veel mensen innemen? Is het omdat in deze 
psalm zo uitbundig de liefde tot de Heere en Zijn dienst 
wordt vóórgezongen? En wanneer dat herkend wordt, 
dan ga je toch meezingen? ‘Hoe branden mijn gene-
genheên, om ’s Heeren voorhof in te treên!’ Intens ver-
langt de dichter naar de omgang met God en een verblijf 
in de tempel. Uit de psalm krijgen we de indruk dat hij 
zelf niet in Jeruzalem woont of er kon zijn. Jaloers is hij 
op die vogeltjes – de mus en de zwaluw – die in Gods 
huis vertoeven. Ze hebben de vrijheid om er zo naar toe 
te vliegen en er te nestelen. Die schijnbaar nutteloze, 
eenvoudige vogeltjes mogen een plaats hebben bij 
God. Later zei ook Jezus van die op de markt aangebo-
den musjes: ‘Niet één van hen is voor God vergeten (…) 
gij gaat vele musjes te boven.’ Heeft de dichter zich 
herkend in zo’n eenvoudig musje? En herkent u zich 
erin? Dan zegt de Heere: ‘Je bent bij Mij in beeld. Kom 
met je gebrek en zonde tot Mij, om Christus’ wil word je 
niet weggejaagd!’

Lezen: Psalm 84 Zingen: Psalm 84:1,2

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m.   6  aug.

juli

05.41
21.52
17.26
01.31



donderdag  18 juli

Warmhartig

Vier dingen: daar ging het gisteren over. En van die vier 
dingen pakken we vandaag ‘barmhartig zijn’.
Als je één letter verandert, staat er warmhartig. En dat 
is precies waar het om gaat. Dat je warm van hart bent. 
En waarom? Omdat de Heere zelf warm van hart is. 
Omdat Hij naar ons luisteren wil, en naar jou luisteren 
wil, terwijl er zoveel anderen zijn die dat ook van Hem 
vragen. En Hij kan het, omdat Hij barmhartig is. Zo’n 
warm hart, dat heeft geen mens.
En omdat de Heere zo is, wil Hij je leren om ook zo te 
worden. Om bereid te zijn even je eigen prioriteiten opzij 
te zetten. Om naar iemand te luisteren die zijn verhaal 
kwijt wil. En daarmee niet na drie minuten op te houden 
omdat je haast hebt. Dat vraagt om een keuze.
Denk eens aan Jan, een wat stille en teruggetrokken 
jongen. En iedereen denkt: ‘Wat een stom joch.’ Maar je 
moest eens weten waarom hij zo stil is. Dat is om wat er 
thuis aan de hand is. Dat weet niemand, want Jan heeft 
geleerd om niemand meer te vertrouwen. En dan houd 
je je mond wel.
‘Zoals ook Uw vader barmhartig is.’ Als je dat tot je 
door laat dringen, ga je bidden. Ja, toch? ‘Heere, wilt U 
mij barmhartig maken, zoals U barmhartig bent.’

Lukas 6:27-36&



VrijDag 

19
Zelfs een ooievaar in de lucht kent zijn vaste tijden (…) 
maar Mijn volk kent niet het recht van de Heere.
 Jeremia. 8:7

De ooievaar wordt door ons geassocieerd met de 
geboorte van een kind. Dat is niet zomaar. Een ooievaar 
zorgt trouw voor zijn jongen. Het is een honkvast dier, 
dat elk jaar weer terugkeert naar hetzelfde nest. Wist u 
dat de Hebreeuwse naam voor ooievaar (chasidah) ‘de 
vrome’ of ‘de trouwe’ betekent? Van zo’n ooievaar kan 
Juda veel leren. Ze waren ver van de Heere afgedwaald. 
Door ook afgoden te gaan dienen, hebben ze Hem laten 
vallen. En ze doen dat zonder blikken of blozen. En dat 
terwijl Hij zo goed voor hen was! Is dit misschien ook 
uw of jouw leven? Gaat u – misschien wel onder een 
vrome dekmantel – in het leven uw eigen gang? Zulke 
mensen roept de Heere op om zich te bekeren. Ook al 
hebben zij Hem laten vallen, Hij laat hen (nog) niet val-
len. Ze krijgen een nieuwe kans. ‘Bekeer je tot Mij.’ Zal 
dit hun hart misschien breken? Uit het vervolg blijkt 
helaas van niet. Gods oordeel zal hen nu treffen. Waren 
ze maar zo wijs als de ooievaar. Die weet precies ‘hoe 
laat het is’. En weet u het ook? Bent u al teruggekeerd?

Lezen: Jeremia 8:1-7 Zingen: Psalm 81:11,13

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m.   6  aug.

juli

05.42
21.51
18.36
02.15



vrijdag  19 juli

Gelijk ook wij …

Vier dingen: daar ging het eergisteren over. En van die 
vier pakken we vandaag: ‘vergeef elkaar’.
Vergeef elkaar. Dat staat in het rijtje van:
- Vriendelijkheid;
- Barmhartigheid;
- Vergeving;
- Jezus navolgen en in de liefde wandelen.
Samen bidden we dat ook in het Onze Vader: ‘Gelijk 
ook wij vergeven onze schuldenaren.’ Dat heeft de 
Heere Jezus ons geleerd. En je ouders hebben je dat 
voorgedaan. En nabidden: dat lukt misschien nog wel. 
Maar uitvoeren, in de praktijk brengen en de minste wil-
len zijn … Dat is een ander verhaal.
Hoe gaat dat vaak? Je hebt iets niet goed gedaan, soms 
niet eens bewust. Later zegt iemand daar iets van.
Hoe reageer je dan? De eerste neiging is: allerlei dingen 
noemen om het als het ware goed te praten. Om maar 
geen ’sorry’ te hoeven zeggen. Totdat je merkt: ik kom 
er niet onderuit. Nu moet ik het zeggen. Soms weet je 
niet eens hoe je het onder woorden moet brengen.
Het belangrijkste is dat je het doet. Dat je zegt: ‘Ik heb 
het fout gedaan, wil je me vergeven?’

Mattheüs 6:9-13&



ZaterDag 

20
Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als 
de duiven.  Mattheüs 10:16

Misschien vindt u het wel vreemd dat deze beide dieren 
− slang en duif − door de Heere Jezus aan de discipe-
len tot voorbeeld worden genoemd. Een slang duiden 
we toch doorgaans negatief (Genesis 3), een duif 
meestal positief. Toch worden deze twee in één adem 
genoemd. Laat deze houding kenmerkend zijn voor de 
in de wereld gezonden discipelen: bedachtzaam en 
oprecht. Hoe staat u onder de mensen bekend? De 
tekst doet me denken aan Jona (duif) die door de Heere 
naar Ninevé gestuurd werd. Ongehoorzaam ging hij 
precies de andere kant op, maar God greep hem in de 
kraag. Alsnog moest hij Gods vredesboodschap van 
bekering en geloof in Ninevé brengen. En dat bleef niet 
zonder vrucht! Ook vandaag worden mensen tot die 
taak geroepen. Niet alleen zendelingen en evangelis-
ten, maar ook u en jij. Met diezelfde houding: bedacht-
zaam en oprecht. Moeilijk? Ja, maar u hoeft het niet 
alleen en in eigen kracht te doen. De Heilige Geest, Die 
in de gedaante van een duif op Jezus neerdaalde, zal u 
de woorden ingeven. Wees geen sierduif, maar post-
duif.

Lezen: Mattheüs 10:16-23  Zingen: Psalm 108:1,2

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m.   6  aug.

juli

05.43
21.50
19.37
03.10



zaterdag  20 juli

U bent de God, Die roept…

U bent de God Die roept, mijn hart en leven zoekt, 
die mij gevonden heeft; het eeuwig leven geeft.
Als aan U toegewijd, mijn hart en mond belijdt:
Ja, Jezus is mijn Heer; dan kniel ik voor U neer.
Ik heb jou gekozen,
opgedragen om mijn weg te gaan.
In Mij blijvend vrucht te dragen, ga dan in mijn Naam.

Refrein: 
Heer, wij zeggen ja en amen,
 brengen U daarvoor de eer.
 Wij belijden allen samen;
 Jezus onze Heer.

Een prachtig lied.

Om samen te zingen uit Op Toonhoogte, nr. 160

Of om te luisteren op YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=zSt2vr-Jsug

Jesaja 43:1&



ZonDag 

21
Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, 
zoals een hen haar kuikens.  Mattheüs 23:37

Altijd weer een prachtig gezicht als je ergens op een erf 
een kip met jonge kuikentjes ziet. De jonkies scharrelen 
wat rond, het moederdier waakzaam en oplettend in de 
buurt. En o wee als je iets te dichtbij komt, dan laat ze 
onmiddellijk haar roep horen en een ogenblik later zit-
ten al haar jongen veilig onder haar vleugels. Een ont-
roerend beeld. Ook de Heere Jezus heeft geroepen. 
Allereerst door Zijn knechten, onder andere de profeten 
en ten laatste ook door Hemzelf. Hoe heeft men daarop 
gereageerd? Ze werden gedood en ook Hij zal spoedig 
deze weg gaan. Het oordeel – nu en eeuwig − bedreigt 
hen. En als geen ander weet Jezus dat! Dikwijls, ernstig 
en welmenend heeft Hij hen uitgenodigd om in Hem te 
geloven. Dan waren ze veilig voor tijd en eeuwigheid. 
‘Maar u hebt niet gewild.’ Ik hoor in deze woorden een 
diep verdriet. Moet de Heere dat misschien ook van u 
zeggen? Ook vandaag roept Hij ons op door middel van 
Zijn knechten om tot Hem te vluchten. Zonder Christus 
gaat u immers verloren. Haast u dan om uws levens wil. 
Niet straks of zo meteen, maar nu!

Lezen: Mattheüs 23:34-39 Zingen: Psalm 36:2

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 22  juli 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m.   6  aug.

juli

05.45
21.48
20.28
04.17



zondag  21 juli

Achteruitkijkspiegel

Het is vandaag zondag. Zomaar een zondag, terwijl je 
op het punt staat om naar de kerk te gaan. Of je bent er 
al geweest. Of het is vandaag anders dan anders omdat 
je op vakantie bent. En misschien ga je op een hele 
andere plek naar de kerk.
Wat doe je in de kerk? De Heere loven. Omdat de Heere 
trouw is, en er elke dag weer is. Dat hebben we net 
gelezen. En hoe ga je naar de kerk? Met een achteruit-
kijkspiegel! Want hoe kun je auto rijden en vooruitko-
men zonder achteruitspiegel? Dat kan niet.
Vooruitkomen kan niet zonder terug te kijken.
Kijk maar naar David. Hij zegt en zingt: ‘Op de dag dat 
ik riep, hebt U mij verhoord.’ Zo kijkt hij terug. Dat houdt 
hij vast. Dat is een herinnering die hij niet kan en niet wil 
vergeten.
En jij? Wat zie jij in jouw achteruitspiegel? Niet flauw zijn 
en zeggen dat je de koplampen ziet van de auto achter 
je. Nee, wees eens eerlijk.
Wat heb je van God gezien dat je nooit zult vergeten? 
Hoe heeft God je gebed verhoord toen je het moeilijk 
had? Wat draag je mee als een kostbare herinnering 
aan wat God heeft gedaan in jouw leven?

Psalm 138:1-3&



MaanDag 

22
Hij maakt mijn voeten als die van hinden.  Psalm 18:34

Een ree of hinde staat bekend om haar sierlijke en gra-
cieuze sprongen. Niet voor niets is haar Latijnse naam 
Capreolus capreolus! Ongetwijfeld heeft ook David, de 
dichter van Psalm 18, de sierlijke sprongen gezien 
waarmee een hinde behendig de rotsen beklom en 
afdaalde. Met zo’n hinde vergelijkt David zich in Psalm 
18. Het is een echte dankpsalm. David verkeerde in 
moeilijke omstandigheden. Verschillende vijanden − en 
dan wordt met name Saul genoemd − belaagden hem. 
Hij heeft tot de Heere, de God van het verbond geroe-
pen (vs. 7) en hij werd gered. En nu brengt David in deze 
psalm de Heere dank. Valt het u ook op hoe persoonlijk 
David de Heere belijdt als ‘mijn God’?
Misschien zijn ook uw omstandigheden moeilijk. Ziekte, 
ouderdom of andere gevaren bedreigen uw leven. De 
last van de zonde drukt u neer. Ook vandaag is de 
Heere nog Dezelfde. Iedereen die in geloof tot Hem de 
toevlucht neemt, zal niet beschaamd uitkomen. In 
Christus is Hij een getrouw, genadig en barmhartig 
God.

Lezen: Psalm 18:29-37  Zingen: Ps. 18:voorzang en 10

Zon op Volle maan
Zon onder 
Maan op 
Maan onder

juli

05.46
21.47
21.10
05.33



maandag  22 juli

Toch ziet Hij om

Dat zou je misschien niet denken van de hoge en verhe-
ven God. Hij, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. 
Hij, Die almachtig is.
Denk eens even aan iemand uit je klas. Die jongen, die 
jou niet wil zien. Dat meisje, dat heel erg uit de hoogte 
doet. Of … misschien doe je zelf wel zo, omdat je je 
beter voelt dan anderen. Dat zeg je niet hardop, maar 
soms denk je het wel.
Zou God ook zo zijn? Uit de hoogte? En kijkt Hij op ons 
neer? Dat Híj dat zou kunnen doen: dat is te begrijpen, 
niet? Als je de Schepper bent van hemel en aarde en 
alles in je handen ligt!
Maar Hij doet het niet. De Heere heeft juist oog voor 
mensen die klein zijn. Die nederig zijn, die van zichzelf 
weten dat lang niet alles goed gaat. Die weten dat het 
vaak juist mis gaat.
Daarom is het zo mooi wat er staat:
‘De Heere is verheven,
Toch ziet Hij om naar de nederige …’
En juist daarom mag je komen zoals je bent. Met je fou-
ten, je tekorten en je ongeloof. Want juist dan mag je 
leren: Hij, de verhevene, kijkt toch naar mij om.

Psalm 138:4-6&



DinsDag 

23
Let op de raven (…) en God voedt hen.  Lukas 12:24

Wat kan een mens druk zijn met van alles en nog wat. 
We jagen, hollen en vliegen wat af! Je kunt zo ópgaan in 
het leven van alledag. Bent u zo’n mens? Dan roept de 
Heere u op om prioriteiten te stellen. ‘…zoek eerst het 
Koninkrijk van God…’ Wat het zwaarst is, moet het 
zwaarst wegen. Het gevaar is namelijk dat we aan echt 
belangrijke dingen − onze geestelijke gezondheid − niet 
toekomen. Of bent u iemand die in de zorgen van het 
leven óndergaat? Dat kan ook. Ik bedoel dan een over-
bezorgdheid, dat we dingen, die er nog niet zijn naar 
ons toehalen. Zoals dat gezegde: ‘Een mens lijdt dik-
wijls het meest, door het lijden dat hij vreest, doch dat 
nooit op komt dagen.’ Dan zegt de Heere tegen u: ‘Let 
eens op de raven. Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze 
hebben geen voorraadkamer of schuur. En toch zorg Ik 
voor deze dieren.’ Als God deze dieren, die geen speci-
ale voorbereidingen treffen en bij de dag leven, voedt, 
hoeveel temeer zal Hij voor Zijn volgelingen zorgen! Hij 
belooft aan iedereen die op Hem vertrouwt dat Hij voor 
alle dingen die we voor ons aardse leven nodig hebben, 
zal zorgen. Dan kan ik toch verder!

Lezen: Lukas 12:22-34 Zingen: Psalm 147:5,6

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m.   6  aug.

juli

05.47
21.46
21.44
06.54



dinsdag  23 juli

Niet loslaten

Hoe was het zondag in de kerk? Of moet ik vragen: was 
je zondag in de kerk? Heb je gehoord wat de dominee 
aan het begin van de dienst zei? Of denk je dan: ‘Dat 
heb ik al zo vaak gehoord!’ Dat zal misschien zo zijn, 
toch ga ik die woorden herhalen:
‘Onze hulp is in de Naam van de Heere,
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
Die trouw is tot in eeuwigheid
en nooit loslaat het werk van Zijn handen.’
En dat laatste, over dat niet loslaten, komt uit de psalm 
die je hebt gelezen. Psalm 138: 8.
Gek vers is dat eigenlijk. Je weet dat de Heere je heeft 
verhoord, dat was die achteruitspiegel van twee dagen 
geleden. Dat is zeker. En je weet dat de Heere Zijn werk 
zal voltooien. En toch bid je: ‘Laat het werk van Uw 
handen niet los.’
Zou dat komen omdat de Heere ons zo goed kent? Hij, 
de Verhevene, Die ons toch ziet? Die weet van ons 
geloof en vertrouwen? En Die ook weet van onze twij-
fel?
En Die daarom zegt dat Hij doorgaat met Zijn werk en 
ook het verlangen in ons wakker roept dat we Hem vra-
gen om door te gaan? Die ons zo aan Zich wil binden? 
Hij laat niet los!

Psalm 138:7-8&



WoensDag 

24
Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn 
eigenaar, maar Israël heeft geen kennis, Mijn volk heeft 
geen inzicht. Jesaja 1:3

Niemand wil graag met een rund of ezel vergeleken 
worden. Het zijn dieren die de naam hebben dom en 
lomp te zijn. Van deze twee dieren − zo zegt de profeet 
Jesaja − kan het volk van Juda nog veel leren. Een rund 
(er)kent tenminste nog zijn baas. En als een ezel na 
gedane arbeid naar de stal en voerbak weer wordt 
teruggebracht, dan weet hij zelf de weg. Zo is er een 
bepaalde mate van erkenning. Maar hoe anders is het 
bij Juda. Van a tot z heeft de Heere voor hen gezorgd. 
In plaats van erkenning, keren ze zich van Hem af! 
Onbegrijpelijk. Het ontbreekt hun aan kennis en inzicht. 
Eerlijk houdt de profeet een volk de spiegel voor. Wat 
een wonder dat de Heere hen nog Mijn volk noemt. Ze 
worden opgeroepen tot bekering en de profeet mag 
ook Gods genade verkondigen! Lijkt dit alles niet veel 
op de situatie van ons land, volk en kerk? ‘Komt, bui-
gen w’ons dan biddend neer, komt, laat ons knielen 
voor den Heer’, Die ons gemaakt heeft en verkoren.’ 
(Psalm 95:4 berijmd)

Lezen: Jesaja 1:1-9 en18 Zingen: Psalm 32:5,6

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m.   6  aug.

juli

05.49
21.44
22.12
08.16



woensdag 24 juli

Mooie woorden

‘Ik weet niet wat ik moet bidden.’ Misschien is dat wel 
wat je denkt als je geluisterd hebt naar wat we uit de 
Bijbel hebben gelezen. Bidden, hoe doe je dat? Dat 
was ook een vraag van de discipelen. Van die twaalf 
mannen die drie jaar lang met de Heere Jezus omgin-
gen. Zij zagen alles wat Jezus deed en zij hoorden alles 
wat Hij zei.
In de tijd van de Heere Jezus waren er vaste tijden om 
te bidden: ’s morgens, ’s middags en ’s avonds. En 
waar je ook was: daar ging je bidden. De Farizeeën gin-
gen graag in de synagoge bidden. Of ze zorgden dat ze 
juist dan ’toevallig’ op straat waren. Zo waren ze 
‘gedwongen’ om te bidden op een plek waar de men-
sen hen konden zien.
Jezus zegt dat het zo niet moet. Het gaat niet om mooie 
woorden. Want de Vader in de hemel weet al voordat jij 
gaat bidden, wat je nodig hebt. ‘Dan hoef ik ook niet te 
bidden’, denk je misschien bij jezelf. Jawel, want de 
Vader wil juist dat je alles tegen Hem zegt. Niet met 
mooie woorden. Niet om indruk te maken op andere 
mensen. Bij de Heere mag je eerlijk zijn en zeggen wat 
er is. Hij prikt wel door jouw woorden heen. Hij weet wat 
er achter zit.

Mattheüs 6:5-6&



DonDerDag 

25
Want de koning van Israël is eropuit getrokken om enkel 
een vlo te zoeken. 1 Samuël 26:20

Aan het woord is David. Overal werd hij door zijn 
schoonvader Saul achtervolgd, die hem wilde doden. 
Zojuist heeft David voor de tweede keer zijn leven 
gespaard. Terwijl David in de gelegenheid was hem te 
doden, wilde hij zichzelf toch niet eigenmachtig koning 
maken door zijn hand aan ‘de gezalfde des Heeren’ te 
slaan. De Heere − dat geloofde David − zou eens Zijn 
belofte vervullen. Maar dat betekent niet dat David het 
gemakkelijk had. Steeds voelde hij de hete adem van 
koning Saul in zijn nek.
Waar we nu vooral de vinger bij willen leggen, is dat het 
zo opvallend is hoe nederig David over zichzelf denkt. 
Hij vergelijkt zich met een vlo. Geen strelende vergelij-
king. Wie wil er nu graag met zo’n diertje vergeleken 
worden? Blijkbaar heeft David − ook al was hij gezalfd 
en voorbestemd om koning van Israël te worden − geen 
hoge gedachten van zichzelf. En dat zal elk kind van 
God herkennen. In mezelf ben en blijf ik een zondaar, 
maar door het geloof in Christus ben ik een kind van 
God. Onuitsprekelijk wonder van genade!

Lezen: 1 Samuël 26:13-20 Zingen: Psalm 144:2,7

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m.   6  aug.

juli

05.50
21.43
22.38
09.37



donderdag 25 juli

Mag het wat minder?

‘Ik weet niet wat ik moet bidden.’ Zo begon het stukje 
van gisteren. Misschien denk je dat nog steeds. Ook al 
weet je dat het niet gaat om mooie woorden. Je hoeft 
het niet prachtig te zeggen. Want de Vader in de hemel 
weet al voordat jij gaat bidden, wat je nodig hebt.
Het kan zijn dat je denkt: ‘Maar ik weet soms niet wát ik 
moet bidden. Wat moet ik eigenlijk zeggen, ik heb geen 
woorden.’
Jezus weet dat. Hij ziet dat bij mensen die Hem niet 
kennen, de heidenen. Zij denken: ‘Hoe meer woorden, 
hoe beter. Hoe groter de kans dat God luistert. Dus doe 
lange gebeden, met veel herhalingen. Dat zorgt voor 
een goed gebed, met een grotere kans op verhoring.’
Jezus zegt dat het zo niet moet. Het gaat niet om veel 
woorden. Want de Vader in de hemel weet al voordat jij 
gaat bidden, wat je nodig hebt.
‘Dan hoef ik ook niet te bidden’, denk je misschien bij 
jezelf. Jawel, want de Vader wil juist dat je alles tegen 
Hem zegt. Niet met heel veel woorden. Niet om indruk 
te maken op andere mensen.
Het gaat om échte woorden. Bij de Heere mag je eerlijk 
zijn, met weinig woorden. Hij prikt wel door jouw woor-
den heen, al zijn het er maar een paar!

Mattheüs 6:7-8&



VrijDag 

26
…zoals men in de bergen op een patrijs jaagt.
 1 Samuël 26:20

Vandaag lezen we verder in 1 Samuël 26. Niet alleen 
vergelijkt David zich met zo’n nietige vlo, maar hij voelt 
zich ook een opgejaagde patrijs. Nergens kon hij rust 
vinden. Blijkbaar heeft David, rondzwervend in de 
woestijn, deze dieren veelvuldig zien wegvliegen. Mis-
schien heeft hij ze ook wel gevangen en gegeten. Om in 
leven te blijven moet je toch wat. Nu, zo opgejaagd 
voelt David zich, en u misschien ook wel. Moeilijke 
omstandigheden. Zonden die u aanklagen. De duivel 
die u belaagt. Van David lezen we bij Wie hij hulp en 
kracht zoekt. Als Ziklag verwoest is, lezen we: ‘David 
echter sterkte zich in de Heere, zijn God’ (1 Samuël 
30:6). En doet u en doe jij dat ook maar. Van dat hulp 
zoeken bij de Heere mag veel verwacht worden. 
Waarom? Omdat we in deze opgejaagde David de 
Heere Jezus Christus mogen zien. Hij verzuchtte het 
ooit ‘dat de vogels van de hemel nesten hebben, maar 
dat de Zoon des mensen geen plaats heeft om het 
hoofd neer te leggen’. Hem werd geen rust gegund. 
Maar zo kon Hij vermoeiden en belasten (eeuwige) rust 
geven.

Lezen: 1 Samuël 26:20-25 Zingen: Psalm 84:3,6

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m.   6  aug.

juli

05.52
21.41
23.02
10.55



vrijdag  26 juli

Binnenkamer op de bergen

Gekke plek, een binnenkamer. Een kast middenin het 
huis, zonder raam, maar met een deur die op slot kan. 
Een provisiekast om je eten te bewaren en je kostbare 
spullen. Daarom was er een deur met een slot.
En dat is de plek die Jezus op het oog heeft. Een plek, 
waar je alleen bent en waar je niet gestoord wordt.
En Jezus Zelf dan? Hij ging ’s morgens vroeg naar de 
bergen. Naar een eenzame plaats. Dat was zijn binnen-
kamer: een binnenkamer op de bergen. Want daar was 
Hij alleen, daar kon Hij niet gestoord worden.
Vraag je je af waarom een binnenkamer nodig is? Nou, 
precies om de twee dingen van de vorige twee dagen: 
het gaat niet om mooie woorden. En ook niet om veel 
woorden. Het gaat er niet om indruk te maken op de 
mensen.‘Want,’ zegt Jezus, ‘je Vader weet wat je nodig 
hebt, zelfs al voordat je bidt.’ Daarom mag je gebed 
kort en krachtig zijn. Wat heerlijk om dat te weten, vind 
je niet?
Heb jij zo’n binnenkamer? Een vaste plek waar je bidt? 
Een plek die bij God hoort? Als je daar bent, heeft dat 
iets vertrouwds. Op deze plek praat ik met God. Niet 
met mooie woorden, niet met heel veel woorden, maar 
met echte woorden. Omdat ik weet dat Hij mij kent.

Mattheüs 6:5-8 en Markus 1:35&



ZaterDag 

27
Is het vanwege uw inzicht dat de valk vliegt?  Job 39:29

De afgelopen weken zijn verschillende dieren ons tot 
voorbeeld of tot waarschuwing voorgehouden. En ook 
in de slothoofdstukken van het bijbelboek Job worden 
heel wat verschillende dieren genoemd. In het leven 
van Job waren verschrikkelijke dingen gebeurd. Ver-
schillende mensen − zijn vrouw en vrienden − hadden 
goedbedoelde woorden tot hem gesproken, maar het 
waren veelal pijnlijke en verkeerde woorden. Ook Job 
kwam aan het woord. Naast die prachtige belijdenis ‘Ik 
weet echter: mijn Verlosser leeft…’ (Job 19:25), lezen 
we helaas ook dat hij de Heere ter verantwoording 
roept. Maar nu neemt de Heere het woord. Lang heeft 
Hij Zich stil gehouden − wat een geduld − maar nu leert 
Hij Job wie hij in werkelijkheid is: een klein, zondig 
mensje tegenover de Almachtige (vers 35). Ook wij roe-
pen de Heere nogal eens ter verantwoording. Maar dat 
is de omgekeerde wereld! Laten we evenals Job onze 
hand op de mond leggen. De Heere is niet na te reke-
nen, Hij gaat ons denken te boven en je kunt soms door 
diepe dalen gaan, maar Hij is wel te vertrouwen. In 
Christus bent u bij Hem veilig.

Lezen: Job 39:1-7 en 29-38  Zingen: Psalm 33:7,10

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m.   6  aug.

juli

05.53
21.40
23.25
12.10



zaterdag  27 juli

U bent de God, Die roept

Mijn Jezus, geef mij kracht, als ik Uw hulp verwacht;
voltooi in mij Uw werk, en maak in zwakheid sterk.
Als U mijn wegen leidt, in moeite en in strijd,
houd ik gelovig stand; Heer neem me bij de hand.
Blijf in mijn liefde, alle dagen;
in liefde voor elkaar.
Wat je de Vader ook wilt vragen, vraag het in mijn Naam.
 
Refrein: 
Heer, wij zeggen ja en amen,
 brengen U daarvoor de eer.
 Wij belijden allen samen;
 
Jezus onze Heer. Belijden onze Heer,
 Jezus Amen

Vandaag het vervolg op het prachtige lied van vorige 
week.

Om samen te zingen uit Op Toonhoogte, nr. 160

Of om te luisteren op YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=zSt2vr-Jsug

Filippenzen 1:6&



ZonDag 

28
Een en al vluchtigheid. Prediker 1:2

Aankomende twee weken willen we Prediker gaan 
lezen. Het is een boeiend, maar ook een wat vreemd 
bijbelboek. Direct aan het begin vertelt hij ons zijn 
totaalvisie: alles is één en al vluchtigheid. Letterlijk ver-
taald, staat er: ‘ijdelheid der ijdelheden’. Dit is het top-
punt van ijdelheid. Prediker bepaalt ons bij het ijle van 
ons bestaan. Het heeft geen blijvende waarde in zich-
zelf. Het Hebreeuwse woord voor ijdel is ‘hebel’. Zo 
heette ook één van de zonen van Adam en Eva: (H)
Abel. Ons woord ‘heibel’ is afgeleid van ‘hebel’. Heibel 
is koude drukte, lawaai om niks. ‘Hebel’ betekent zo 
veel als ‘ademtocht’, ‘zuchtje wind’. Op een koude dag 
zie je je eigen adem. Een wolkje uitgeblazen lucht. Je 
kunt het niet eens vastpakken. Zo is de mens. Als de 
apostel Jakobus schrijft over Deo Volente, zegt hij: ‘U, 
die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is 
uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte 
tijd verschijnt en daarna verdwijnt.’ Kortom: Prediker 
zet stevig in. We weten waar we aan toe zijn. Wat een 
eerlijk en ontnuchterend boek! Leerzaam om stil te 
staan bij zijn bevindingen.

Lezen: Prediker 1:1-11 Zingen: Psalm 39:3

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 29  juli
Maan onder n.m.   6  aug.

juli

05.55
21.38
23.50
13.22



zondag  28 juli

Kleinzoon van een geloofsheld

Het valt niet mee om een vader of opa te hebben die 
beroemd is of ergens in uitblinkt. Jakobs opa was 
iemand aan wie je moeilijk kon tippen. Wat een geloofs-
held was Abraham. Hij vertrouwde zo volkomen op God 
dat hij zelfs Izak aan Hem durfde te offeren. Was Jakob 
uit hetzelfde hout gesneden?
Al in de baarmoeder blijkt Jakob een talent voor ruzie-
maken te hebben. Rebekka heeft nu niet bepaald een 
rustige zwangerschap en ze vraagt de Heere wat er aan 
de hand is. God antwoordt: ‘Er zijn twee volken in je 
schoot, Rebekka, en de meerdere zal de mindere die-
nen.’ God heeft een speciaal plan met Jakobs leven: hij 
zal door zijn oudere broer worden gediend. Dat was een 
belofte die Hij aan Rebekka gaf en die de rode draad 
door Jakobs leven zou zijn.
Jakob en Ezau verschilden als dag en nacht. Jakob 
was een huismus en Ezau een stoere jager, een man 
naar zijn vaders hart. Het was Jakob met wie God ver-
der wilde. Maar hem zou nog veel bijgebracht moeten 
worden. Geloofsvertrouwen kwam hem niet aanwaaien, 
hij moest het leren. Het maakt hem heel menselijk en 
herkenbaar. De komende twee weken gaan we Jakobs 
leven eens van dichtbij bekijken.

Genesis 25:19-28&



MaanDag 

29
Het was alles vluchtig en najagen van wind.
 Prediker 1:14

Prediker vraagt door; daar waar wij vaak allang gestopt 
zijn. Wat is de blijvende waarde? Niet alleen ons kunnen 
onderwerpt hij aan zijn analyse, maar ook ons kennen. 
Alles is vluchtig en najagen van wind. Ja, het is zelfs zo 
dat wijsheid en kennis leed vermeerdert. Als je je eigen 
leven en dat van anderen probeert te doorgronden, kan 
dat nogal eens pijnlijk zijn. De gebrokenheid kom je 
werkelijk overal tegen.
Prediker helpt ons om nuchter naar ons leven te kijken. 
Hij zet ons met beide benen op de grond. Hij zet een 
vraagteken achter al ons optimisme in menselijk kun-
nen en kennen. Vanuit de Verlichting is er in het Westen 
een mensvisie ontstaan van mondigheid en vooruit-
gang. En natuurlijk weten wij ook wel dat de weten-
schap tot zegen is (geweest). Maar die overtrokken 
verwachtingen ... Heeft de technische vooruitgang ook 
geen schaduwkant? Wat te denken van de milieupro-
blematiek? Alsof wij met onze technische vooruitgang 
de nadelige effecten van de technische vooruitgang 
kunnen overwinnen! Prediker prikt door onze schijn-
zekerheden heen. Daar sta je dan als kwetsbaar mens.

Lezen: Prediker 1:12-18 Zingen: Psalm 144:2

Zon op Laatste kwartier
Zon onder
Maan op
Maan onder

juli

05.56
21.37
00.18
14.31



maandag  29 juli

Niet manipuleren

God had aan Rebekka beloofd dat Ezau Jakob zou die-
nen. Maar zal Hij ook doen wat Hij heeft beloofd? Of 
heeft Hij wat hulp nodig? Gelukkig is Jakob gezegend 
met een goed stel hersens: zijn broer mag dan sterk 
zijn, hij is slim. Als Ezau een keer uitgeput van de jacht 
terugkomt, ziet Jakob zijn kans schoon. Hij weet dat als 
Ezau honger heeft, het hem niks kan schelen wat er 
gebeurt, zolang hij maar eten krijgt. ‘Wat heb ik nou aan 
dat eerstgeboorterecht als ik toch doodga van de hon-
ger?’ En dus verkoopt hij het aan Jakob voor een bord 
linzen.
Moet je nu echt op zo’n manier zorgen dat je krijgt wat 
God je belooft? Ezau verachtte het eerstgeboorterecht 
(vers 24) en dat was verkeerd; maar het lijkt erop dat 
Jakob geen hoge dunk had van Gods leiding in zijn 
leven.
De Heere God is nog steeds dezelfde. Hij wil graag de 
leiding hebben in je leven. Het maakt niet uit of je slim 
of populair bent of ergens in uitblinkt, of juist helemaal 
niet. Je hoeft je niet in allerlei bochten te wringen om te 
zorgen dat je tot je bestemming komt. Het gaat jouw 
Schepper erom dat je Hem vertrouwt. Je kunt beter op 
Hem vertrouwen dan op jezelf.

Genesis 25:29-34&



DinsDag 

30
Daarom haatte ik het leven. Prediker 2:17

Prediker vertelt ons over zijn experiment. Het is niet 
niks wat hij allemaal onderneemt: hij bouwt huizen, hij 
legt geweldige tuinen aan en hij koopt prachtige siera-
den. Hij neemt het er goed van, zouden we zeggen. Als 
dat geen voldoening geeft?! En dan horen we in vers 17 
dat hij er helemaal klaar mee is. ‘Daarom haat ik het 
leven’ (vs. 17). Toen hij terugkeek op zijn inspanningen, 
viel het hem allemaal zo tegen. Wat stelt het nu eigenlijk 
voor? Hij wanhoopt ervan (vs. 20). Die kreet van afkeer, 
is, denk ik, wel herkenbaar. Er zijn van die momenten 
dat je je leven ziet als een dwaas gebeuren. Bij Prediker 
is het de schokervaring dat het ten diepste niets uit-
maakt of je wijs of dwaas in het leven staat. We sterven 
toch allemaal. En zo doen we allemaal op onze eigen 
manier van die schokervaringen op. Je heb je zo inge-
zet voor je werk en vervolgens kun je vertrekken bij de 
eerste reorganisatie. Je heb je helemaal gegeven voor 
het kerkenwerk en even later komt er ruzie met alle 
gevolgen van dien. Er zijn zo veel teleurstellingen, zo 
veel tegenslagen. Daar mag je ook weleens moe van 
worden.

Lezen: Prediker 2:11-21 Zingen: Psalm 127:2

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   6  aug.

juli

05.58
21.35
00.49
15.36



dinsdag  30 juli

God is bij je

Het is voor elkaar: Jakob heeft nu officieel de zegen 
voor de eerstgeborene gekregen van zijn vader. Het is 
niet op een mooie manier gegaan. Door list en bedrog 
hebben Jakob en zijn moeder Ezau de zegen ontfut-
seld. Nu blijkt Ezau deze zegen wel belangrijk te vinden! 
Jakob moet maken dat hij wegkomt.
Maar als hij ’s nachts een droom ontvangt van God, 
krijgt hij geen standje maar een prachtige belofte! ‘In u 
zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend 
worden.’ God kiest Jakob uit om voorvader te worden 
van de Messias. In vers 15 voegt God er nog aan toe 
dat Hij Jakob zal beschermen en hem niet zal verlaten. 
Wat wil een mens nog meer?
Jakob is best onder de indruk. Maar even later zegt hij: 
‘Als God met mij zal zijn ...(vers 20), dan zal de Heere 
mij tot een God zijn.’ (vers 21) Eerst zien, dan geloven. 
Zo erg onder de indruk van Gods beloften was hij dus 
ook niet.
Jezus gaf Zijn discipelen een belofte mee die erg lijkt op 
de zegen die Jakob kreeg: ‘Ik ben met u al de dagen ...’ 
(Mattheüs 28:20) God belooft bij je te zijn. Zijn aanwe-
zigheid in je leven maakt alle verschil. En Hij doet wat 
Hij zegt. Nu jouw antwoord op Zijn belofte nog.

Genesis 28:10-22&



WoensDag 

31
... in zijn zwoegen het goede laat genieten?
 Prediker 2:24

Hoe gaat Prediker nu verder? Hij draagt eigenlijk een 
heel verrassende oplossing aan. De mens krijgt de raad 
zich niet met onderzoekingen af te tobben; hij moet het 
stellen van onbeantwoordbare vragen opgeven en zich 
te goed doen aan eten en drinken. Er is niets zo goed 
voor een mens dat hij eet en drinkt en zichzelf in zijn 
zwoegen het goede laat genieten! En mijn eerste reactie 
is dan: ‘Is dit niet een beetje erg simpel na al die diep-
zinnige overwegingen?’ Geniet nu maar van je natje en 
droogje, want voor de rest is het leven toch maar vol 
leed en verdriet. Komt hij niet dicht in de buurt van: 
‘Laten we maar eten, drinken en vrolijk zijn, want mor-
gen sterven wij’? Nee, absoluut niet! De sleutel tot het 
verstaan ligt in vers 24b. Het komt uit de hand van God. 
Prediker leert ons om in ons korte, vaak moeilijke leven 
niet voorbij te gaan aan de gaven van God. Zie de gaven 
en erken de Gever! Prediker wil ons bij het heden bepa-
len. Ga niet voorbij aan de (genade)gaven van vandaag. 
Neem ook de tijd om te genieten en jakker niet alsmaar 
door. Ons levensgeluk ligt in Gods hand en dat geeft 
rust.

Lezen: Prediker 2:22-26 Zingen: Psalm 105:22

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   6  aug.

juli

05.59
21.33
--.--

16.37



woensdag 31 juli

Smoorverliefd

Als je denkt dat er geen romantiek in de Bijbel te vinden 
is, heb je het mis. Jakob arriveert in het gebied waar zijn 
moeder vandaan kwam en treft een aantal kudden aan 
die wachten bij de put. Eerst moet de steen worden 
weggewenteld, maar dat is een zwaar karwei wat je 
samen moet doen.
Als Jakob Rachel in het oog krijgt, lijkt die aanblik hem 
superkracht te geven. Hup, hij rolt die steen even in zijn 
eentje weg. Hij mag dan een huismus of huisman zijn, 
slap is hij niet. Wat hij daarna doet, is ook niet mis: hij 
kust Rachel en begint hard te huilen. Nou, nou Jakob, 
je laat je wel gaan zeg!
Dat is zo mooi aan de Bijbel: Jakob komt in deze 
geschiedenis heel dichtbij. Hij wordt tot over zijn oren 
verliefd op de knappe Rachel.
Verliefdheid is iets moois. Die aantrekkingskracht tus-
sen man en vrouw is bedacht door God Zelf. In deze 
geschiedenis zie je ook hoe krachtig het is. Zo’n sterke 
emotie moet in goede banen worden geleid. Anders ga 
je misschien dingen doen waar je spijt van krijgt. Jakob 
wachtte zeven jaar op Rachel; gelukkig kon hij zich dus 
beheersen! vers 20) En hierin is hij een goed voorbeeld. 
Van zelfbeheersing krijgt een mens geen spijt.

Genesis 29:1-20&
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1
DonDerDag 

… dat de mens zich verblijdt in zijn werken. 
 Prediker 3:22

Hoe beleeft u uw werk? (Werk omschrijf ik hier als onze 
dagelijkse bezigheid (betaald of onbetaald).) Is het voor 
uw beleving zinvol en mooi, of eerder noodzakelijk en 
zwaar? Prediker spreekt vaak over zwoegen, maar hier, 
in vers 22, heeft hij het over ons werken. Het is een 
oproep tot arbeidsvreugde. Vanuit zijn ervaring dat wer-
ken vooral zwoegen is, roept Prediker ons nu op om 
ook te genieten van ons werk. Het goede begin van de 
schepping is niet totaal in damp opgegaan. Ondanks 
de zonde(val) blijft er ruimte voor arbeidsplezier. En 
daartoe roept hij ons op. Werken is niet secundair of 
iets minderwaardigs. Sommigen denken dat alleen 
vakantie ons gelukkig maakt. Ons bezigzijn is iets wat 
God vanaf het begin voor ogen stond. Luiheid is dan 
ook gewoon zonde. Het mooie van Prediker is dat hij 
een stap verdergaat en ons aanspoort om niet alleen in 
gehoorzaamheid ons werk te doen, maar om er ook van 
te genieten. God dienen doen wij juist in onze arbeid. 
Laten we daarom serieus met het werk van onszelf en 
de naaste omgaan, en daarbij niet vergeten om plezier 
te hebben in de gewone dingen van alle dag.

Lezen: Prediker 3:16-4:6 Zingen: Psalm 104:12

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   6  aug.

augustus

06.01
21.32
01.26
17.33



donderdag 1 augustus

God ziet je staan

Jakob dacht met één vrouw te trouwen, maar door 
Labans listigheid heeft hij er nu twee. God ziet wel dat 
Lea ongelukkig is, omdat Jakob minder van haar houdt 
dan van Rachel. En die zus van haar is ook nog eens 
veel leuker om te zien.
God geeft Lea kinderen maar Rachel niet, juist omdat 
Lea minder geliefd is. Let eens op de namen van Lea’s 
zonen: ‘Ruben, want de Heere heeft mijn verdrukking 
gezien. Nu zal mijn man toch wel van me houden.’ En 
bij Simeon: ‘God heeft gehoord dat ik minder geliefd 
ben, daarom heeft Hij me nog een zoon gegeven.’ Bij 
de geboorte van Levi zegt Lea: ‘Nu zal Jakob zich toch 
wel aan me hechten.’ Lea wil dolgraag dat Jakob ook 
haar ziet staan.
Uit de verdere geschiedenis blijkt niet dat Jakob ook op 
Lea verliefd is geworden. Maar God zag Lea wel staan. 
Met haar vierde zoon, Juda, heeft Hij een bijzonder 
plan. Jezus stamt uit de stam van Juda! Nu zegt Lea: 
‘Ditmaal zal ik de Heere loven.’
Zo is God. Hij kiest niet per se de mooiste, de slimste of 
de beste uit voor Zijn plannen. Hij koos een vrouw die 
het qua charme moest afleggen tegen haar zus en die 
niet werd gezien door haar man. Als jij het gevoel hebt 
onzichtbaar te zijn, weet dat God jou ziet staan.

Genesis 29:31-35&



2
VrijDag 

Wie het geld liefheeft ... Prediker 5:9

Prediker heeft het in dit bijbelgedeelte niet specifiek 
over ons geld, maar over het liefhebben van geld. Lief-
hebben is één van de grondwoorden van de Bijbel. Lief-
hebben behoort gericht te zijn op God, de naaste en 
onszelf. Maar nu wordt dit prachtige woord gebruikt 
voor ons geld. Wie het geld liefheeft; wie de overvloed 
liefheeft ... Kijk, en dan zitten we wel midden in de heb-
zucht. Dat is het probleem. Iemand die zo op geld en 
goed is gericht, krijgt er nooit genoeg van. Hij is onver-
zadigbaar. Zo’n levenshouding wordt gekenschetst als 
damp. De mens kan erachteraan blijven jagen, maar 
krijgt er geen grip op. En wat ben je dan ten diepste 
arm. Prediker ziet dus het gevaar van het liefhebben 
van geld en goed. Het verrassende van dit bijbelge-
deelte is nu dat hij heel nuchter dit gevaar gaat bestrij-
den. Hij zegt niet tegen ons: Dat mag u niet doen, want 
dat is zonde. Nee, hij wil ons de ogen openen hoe 
dwaas het is om geld lief te hebben. Hij komt met vijf 
praktische redenen om niet verliefd te worden op je 
geld. Leerzaam om ook eens vanuit dit gezichtspunt 
tegen jezelf te zeggen: Stop ermee!

Lezen: Prediker 5:9-16 Zingen: Psalm 62:7

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   6  aug.

augustus

06.03
21.30
02.08
18.22



vrijdag  2 augustus

Gods werk in een ongelukkig 
gezin

Er was eens een zendelinge in Taiwan die onverwacht 
haar huisbaas op bezoek kreeg. Deze zag de Bijbel in 
zijn eigen taal op haar tafel liggen en vroeg geïnteres-
seerd wat dat voor boek was. De zendelinge opende de 
Bijbel en begon op goed geluk voor te lezen. Pas toen 
ze halverwege het bijbelvers was, realiseerde zij zich 
wat ze aan het voorlezen was: Lea die tegen Jakob zegt 
dat hij met haar moet slapen, omdat zij hem gehuurd 
had! (vers 16). Niet van haar stuk gebracht zei de zen-
delinge: ‘Wat een boeiend boek hè, de Bijbel?’
In hoofdstuk 30 wordt er op een ongepolijste manier 
verteld over hoe het toegaat in huize Jakobs. Rachel 
zegt: ‘Geef me kinderen, anders sterf ik.’ Rachel reali-
seert zich vast dat ze een heel onredelijk verzoek doet. 
Maar het is zo belangrijk voor een vrouw om kinderen te 
krijgen. Zo kan de lijn naar de beloofde Messias worden 
voortgezet! Rachel kan haar onvruchtbaarheid niet ver-
dragen. Jakob reageert met inzicht in zijn eigen beper-
kingen: ‘Ik ben God niet!’
In vers 22 komt er een keer: God denkt aan haar en 
schenkt ook haar een zoon. Juist deze zoon zal heel 
veel betekenen voor Jakobs gezin.
Dwars door jaloezie en pijn heen, gaat God door met 
Zijn plan. Ook nu doet Hij dat nog.

Genesis 30:1-24&



3
ZaterDag 

Het is beter om naar een klaaghuis te gaan ...
 Prediker 7:2

Is een huis van rouw beter dan een huis waar feest 
gevierd wordt? Hoe verhoudt zich dat dan met de her-
haalde oproep om te genieten van het goede leven? 
Prediker komt niet met een uitgebalanceerde leer over 
het leven. Met zijn uitspraken wil hij mensen prikkelen 
en uitdagen. Daarbij hangt hij bewust over. Feestvieren 
is heerlijk. Dat is zelfs bijbels: vier je hoogtijden. En 
lachen op z’n tijd is ook goed. Lachen relativeert. We 
kunnen ook te serieus in het leven staan. Tegelijk weten 
we ook dat ons lachen iets dwaas kan hebben. Het ligt 
ons veel meer om naar een feestje te gaan, dan naar 
een begrafenis. We hebben blijkbaar een prikkel nodig. 
Is het niet waardevol om ook naar een huis van rouw te 
gaan? Je moet dan wel over een drempel stappen. En 
dat kost ons als buitenstaanders altijd moeite. En toch 
is het waardevol om daar te zijn. Prediker beziet dit hier 
vanuit de zoektocht naar wijsheid. Je hart kon weleens 
beter af zijn als het stilgezet wordt bij de dood. In een 
sterfhuis word je met de neus op je eigen sterfelijkheid 
gedrukt. Is het niet dwaas als je dat wegwuift of zelfs 
wegfuift?

Lezen: Prediker 7:1-6  Zingen: Psalm 103:8

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   6  aug.

augustus

06.04
21.28
02.57
19.04



zaterdag  3 augustus

Niet in paniek raken

Wij werken nu al meer dan tien jaar als zendelingen in 
Thailand. Als er iets is wat ik in deze jaren heb geleerd, 
is het dat zendingswerk van A tot Z Gods werk is. Als 
Hij niet met Zijn Geest werkt, komt er geen mens tot 
geloof. Het is dus belangrijk om op Hem te vertrouwen.
Jakob moest dat ook leren. Als hij hoort dat Ezau in 
aantocht is met vierhonderd mannen, is zijn eerste 
reactie: help! Hij verdeelt direct alles wat hij heeft in 
twee kampen. Zo kennen we Jakob weer: slim, bereke-
nend. Hij stuurt verschillende groepen vooruit met 
geschenken voor Ezau,.Dat is ook slim bedacht. Mocht 
Ezau van het eerste geschenk niet erg onder de indruk 
zijn, dan komen er nog twee groepen achteraan om zijn 
hart te verzachten.
Toch is Jakob veranderd. In vers 9-12 brengt hij zijn 
angst direct bij God. Hij herinnert God aan Zijn beloften. 
Voor het eerst spreekt hij God aan met Heere, de naam 
met die bijzondere betekenis: ‘Ik ben Die Ik ben’. Dat is 
geen vage naam, maar een naam die wijst op Gods 
eeuwigheid en trouw. Op zo’n God kun je bouwen en en 
met zo’n God hoef je niet in paniek heen en weer te hol-
len als het leven spannend wordt. Jakob leert met val-
len en opstaan. God heeft geduld met hem. En met ons. 
Gelukkig maar.

Genesis 32:1-21&



4
ZonDag 

Geld biedt schaduw. Prediker 7:12

Geld is als een schaduw. Dat is dus positief. Zeker in 
het verre Oosten, waar de zon lang en fel schijnt, is het 
een verademing om in de schaduw te kunnen zijn; heer-
lijk even uitrusten in de verkoeling van bijvoorbeeld een 
boom. Geld biedt beschutting. Ja, zo eerlijk moeten we 
wel zijn. In de Bijbel komt welvaart ook voor als iets 
positiefs. Heel bekend is hierin de aartsvader Abraham. 
Zijn welvaart dankte hij aan de zegeningen van de 
Heere. En dat kun je ook lezen van Isaäk en Jakob. En 
wat dacht u van koning Salomo? Geld als schaduw. Is 
het niet zo dat je, als je niet iedere vijftig eurocent eerst 
moet omdraaien voordat je die uitgeeft, meer ontspan-
nen leeft? Ik vind het mooi dat Prediker hier zo even-
wichtig omgaat met geld en bezit. Twee dagen geleden 
hebben we nog gelezen hoe gevaarlijk geldzucht is. 
Hier belicht hij de andere kant. Het goede leven is, naast 
het te ontvangen uit Gods hand, ook een zoektocht 
naar het juiste evenwicht. En als het om geld gaat, slaat 
de balans bijzonder snel door naar gierigheid. Geld 
biedt schaduw. Een schaduwplek waar ruimte is voor 
velen.

Lezen: Prediker 7:7-14 Zingen: Psalm 118:12

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   6  aug.

augustus

06.06
21.26
03.51
19.41



zondag  4 augustus

Al worstelend om een zegen 
vragen

De nacht voor de spannende ontmoeting met Ezau 
doet Jakob geen oog dicht. Hij staat op en laat zijn hele 
gezin en al zijn bezittingen de rivier oversteken. Maar 
net als hij klaar is en zich het zweet van zijn voorhoofd 
wist, komt er Iemand met hem worstelen. Jakob is daar 
goed in, hij deed het al toen hij in de baarmoeder zat. 
De Man kan het niet van hem winnen, maar zorgt er wel 
voor dat Jakob mank wordt. Nog laat Jakob Hem niet 
gaan. Hij vraagt iets opmerkelijks: ‘Zegen mij.’ Maar 
voordat de Man Jakob zegent, geeft Hij hem eerst een 
nieuwe naam: ‘Israël – u hebt met God en met mensen 
gestreden en u hebt overwonnen.’ Vervolgens zegent 
Hij Jakob en Jakob beseft dat hij met God Zelf gewor-
steld heeft.
Worstelen, dat heeft Jakob zijn hele leven gedaan. Mis-
schien doe jij het ook wel. Met je broers en zussen, je 
ouders, leraren op school, met je huiswerk … Misschien 
worstel je ook met het geloof. Van worstelen word je 
groot; je meet je krachten, je leert je beperkingen ken-
nen en je weg te vinden. God keurt worstelen niet per 
se af. Als je maar leert inzien hoe belangrijk Gods zegen 
in je leven is en hoe belangrijk een open hand is om aan 
te nemen wat Hij wil geven. Wat is dat dan? Zijn aanwe-
zigheid in je leven.

Genesis 32:22-32&
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MaanDag 

Wees niet al te rechtvaardig. Prediker 7:16

Rechtvaardigheid leidt niet vanzelfsprekend tot iets 
goeds, zoals omgekeerd het ook niet zonder meer ver-
keerd afloopt met een goddeloze. Dat ontdekte Predi-
ker. Wees niet al te rechtvaardig en wees niet al te 
goddeloos, is vervolgens zijn advies. Volgens sommige 
uitleggers zou Prediker hier de gulden middenweg aan-
bevelen. Een meer aannemelijke verklaring is dat we 
het advies moeten zien in het licht van de vaststelling 
dat niemand buiten het machtsgebied van de zonde 
leeft. Dit houdt in dat niemand een volmaakte staat van 
rechtvaardigheid of wijsheid kan bereiken waardoor 
onheil hem niet meer kan treffen. Dit is een onbereik-
baar ideaal. Prediker waarschuwt ons voor perfectio-
nisme. Erken de gebrokenheid en zondigheid van je 
bestaan. Durf te leven van genade! Dan stel je geen 
eisen die onmogelijk zijn aan jezelf en anderen. Er is 
slechts één manier om aan beide gevaren van ’te’ te 
ontkomen (te rechtvaardig en te goddeloos). De gulden 
middenweg is de vreze des Heeren (vs. 18). Zij ligt in het 
kinderlijke ontzag voor de Heere. In die verstandhou-
ding vind je met vallen en opstaan je weg.

Lezen: Prediker 7:15-22 Zingen: Psalm 34:6

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   6  aug.

augustus

06.07
21.25
04.51
20.12



maandag  5 augustus

Om vergeving kun je niet heen

De Grote Ontmoeting vindt plaats. Met bonkend hart 
ziet Jakob zijn broer met vierhonderd mannen dichterbij 
komen. Hij kan het niet laten snel nog even zijn gezin op 
volgorde te zetten: de minst geliefden vooraan en de 
meest geliefden achteraan.
Het loopt allemaal met een sisser af. Ezau stelt zich 
joviaal op, Jakob put zich uit in nederigheid. Ezau moet 
en zal zijn geschenken aannemen om zo iets goed te 
maken van wat er vroeger is voorgevallen. Er worden 
geen verwijten gemaakt en geen oude koeien uit de 
sloot gehaald.
Jakob voelt zich desondanks niet geheel op zijn gemak 
bij zijn stoere broer en besluit met: ‘Ga maar vast, ik 
kom op mijn gemakje achter je aan.’ Dat doet hij vervol-
gens niet, hij vestigt zich in een andere plaats. Dikke 
vrienden zullen deze twee nu eenmaal niet worden.
Maar het is belangrijk dat ze het hebben bijgelegd. Ver-
geven is moeilijk, maar het brengt zoveel goeds met 
zich mee. Je bent dan vrij van woede, wrok en bitter-
heid. Er is ruimte voor herstel van de relatie. Vergeven 
staat centraal in het geloof. Het begint bij God en Hij 
verlangt van ons dat we elkaar vergeven.

Genesis 33&
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DinsDag 

Wijsheid is beter dan wapentuig. Prediker 9:18

Vandaag is het precies 68 jaar geleden dat op de 
Japanse stad Hiroshima een atoombom werd gegooid. 
In een fractie van een seconde kwamen er al 78.000 
mensen om. Dit was nog maar het begin van alle 
ellende. Oorlogen zijn helaas van alle tijden. Maar door 
de vooruitgang in menselijke kennis, zijn de wapens er 
in humaan opzicht op achteruitgegaan. Prediker ervoer 
in zijn tijd ook de dwaasheid van dit alles. Een kleine 
stad wordt omsingeld door een grote troepenmacht. 
Een arme, wijze man weet hoe de stad gered kan wor-
den. Maar blijkbaar wordt wijsheid alleen erkend als het 
wordt versierd met rijkdom en status. Wijsheid is beter 
dan kracht. Met grof geweld kun je veel vernielen, maar 
weinig opbouwen. Wijsheid is beter dan wapentuig, is 
Predikers ervaring. Maar, voegt hij eraan toe, één zon-
daar bederft veel goeds. In een oogopslag zie ik de dic-
tators langskomen. Mannen van vroeger en van de 
eenentwintigste eeuw. Op geraffineerde wijze proberen 
zij hun macht te behouden. In het groot en in het klein 
zien we dit terug. Als één zondaar al zo veel goeds kan 
bederven! Laat God in dit alles onze Raadgever zijn.

Lezen: Prediker 9:11-18 Zingen: Psalm 7:5

Zon op Nieuwe maan
Zon onder
Maan op
Maan onder

augustus

06.09
21.23
05.53
20.39



dinsdag  6 augustus

God alleen

God roept Jakob op om terug te gaan naar Bethel en 
daar een altaar te bouwen. Voor hij gaat, houdt Jakob 
grote schoonmaak. Iedereen moet zijn afgodsbeeldjes 
inleveren. Bij ons in Thailand houden mensen die tot 
geloof komen, ook grote schoonmaak. Vaak komt er 
heel wat tevoorschijn: beeldjes, amuletten en afgods-
huisjes. Vieze troep, waar je niets aan hebt. Afgoderij 
kan ook subtieler: het kan alles zijn wat belangrijker 
voor je is dan God. Jakob wil daar korte metten mee 
maken. Hij erkent dat God hem steeds vergezeld heeft. 
(vers 3)
Vervolgens ontmoet Jakob God, en krijgt opnieuw de 
belofte die hem was gedaan toen hij voor Ezau op de 
vlucht was. Alleen is die nu uitgebreider. God belooft 
hem dat volken en zelfs koningen uit hem zullen voort-
komen. De belofte aan Abraham geldt nu ook voor 
Jakob. Dit is belangrijk, want uit Jakob zal op een dag 
de Messias geboren worden. In Jakobs Nakomeling 
vinden jij en ik en miljoenen andere mensen verlossing.
Jakobs levensverhaal staat niet zomaar in de Bijbel. Hij 
is niet een figuur uit een stoffig en grijs verleden dat er 
niet meer toe doet. Door zijn levensverhaal te lezen, leer 
je veel over toegroeien naar God en over Gods trouw 
aan Zijn beloften.

Genesis 35:1-15&
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WoensDag 

Verblijd u, jongeman in uw jeugd. Prediker 11:9

Vandaag krijgt de jeugd advies. Prediker nodigt hen uit 
op volop te genieten van hun jonge jaren. Als je jong 
bent, ben je in het algemeen sterk en dynamisch. Je 
bent nog volop in ontwikkeling. Je groeit, je ontdekt 
stukje bij beetje het leven. En dat is een spannend 
avontuur. Vaak is het onbezorgd – er wordt voor je 
gezorgd. Je speelt, je sport, je lacht, je geniet. Een kind 
of jongere is zelden verbitterd of cynisch. Je kijkt met 
een open blik de wereld in. Prediker moedigt de jonge 
mensen aan om er helemaal voor te gaan. Maak er iets 
moois van! Maar is Prediker hier wel echt zo positief? 
Vers 9 eindigt met de waarschuwing dat je over alles in 
het gericht gebracht zult worden. We moeten dit wel 
goed lezen. Hier wordt mee bedoeld dat je wel verant-
woording moet afleggen van je jonge leven. Het is niet 
zo dat genieten normloos is. Dit slotstuk is dus ook 
positief, want Prediker wil niet dat wij ons mooie jonge 
leven bederven door er een potje van te maken. Juist 
door je verantwoordelijk te gedragen kun je op een 
mooie manier jong zijn. Echt genieten kan alleen als ons 
hele leven op God is afgestemd.

Lezen: Prediker 11:9-12:1 Zingen: Psalm 25:3

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   5  sept.

augustus

06.11
21.21
06.59
21.03



woensdag 7 augustus

Jakob; een nul in opvoeden

Opvoeden is een kunst. Als ouder wil je al je kinderen 
het idee geven dat je evenveel van hen houdt. En als 
kind wil je het gevoel hebben dat je ouders jou hetzelfde 
behandelen als je broers en zussen. De broers van 
Jozef hadden dat gevoel bepaald niet. Jakob laat zijn 
speciale liefde voor Jozef wel heel duidelijk zien. Die 
veelkleurige mantel spreekt boekdelen. Geen wonder 
dat de broers geen vriendelijk woord tegen hem konden 
uitbrengen. En die dromen maakten alles alleen maar 
erger!
Lang geleden, tijdens een vakantie, gingen we op zon-
dag naar de kerk. De dominee preekte over Jakob. Eén 
zinnetje bleef me bij: ‘Jakob was een nul in opvoeden.’ 
Zo was het. Maar God is de beste Opvoeder Die er is. 
Jozefs dromen zullen uitkomen, maar voor het zover is 
zullen hij en zijn vader veel ellende meemaken. Kort na 
het vertellen van de dromen zal Jozef slaaf worden en 
daarna onschuldig in de gevangenis komen. Dat waren 
geen fouten in Gods plan. Hij wist wat Hij deed met 
Jozef. Hij gebruikte die moeilijke gebeurtenissen om er 
iets goeds uit te laten voortkomen. Het kan goed voor 
je zijn om moeilijke dingen mee te maken. Vertrouw op 
God. Hij is de volmaakte Opvoeder in jouw leven. Hij 
weet wat goed voor je is.

Genesis 37:1-11&



8
DonDerDag 

… voordat de zon verduisterd wordt ... Prediker 12:2

Hoofdstuk 12 is bijzonder; om meerdere redenen. De 
verzen 1 t/m 7 vormen één zin. Het is een oproep om je 
Schepper te gedenken als je jong bent, voordat de 
kwade dagen komen. En die kwade dagen betreffen de 
aftakeling van ons leven. En dit keer gebruikt Prediker 
daar beeldende poëzie voor. De oproep is heel confron-
terend. Denk aan uw Schepper voordat … Geef je hart 
aan de Heere God als je jong bent. Wacht daar niet 
mee. Dat hoor ik er ook duidelijk in. Zal ik God vinden in 
de dagen van mijn aftakeling? Doe het nu! De kwade 
dagen zijn donkere dagen. Dagen waarop de zon niet 
meer gezien kan worden. Er drijven allemaal wolken 
voor de zon. En na de regen keren ze terug. Het blijft 
donker. Point of no return, zeggen we tegenwoordig. 
Het gaat naar het einde. Prediker beschrijft in de verzen 
3-5 hoe het menselijk leven minder en minder wordt. En 
daarbij gebruikt hij het beeld van een huishouden van 
een groot huis of paleis. De situatie is dreigend. Op de 
dag dat de zon verduisterd wordt, gebeurt er van alles 
in en rondom dit levenshuis. Het is beeldspraak van for-
maat. Tegelijk aangrijpende werkelijkheid.

Lezen: Prediker 12:1-5 Zingen: Psalm 71:13

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   5  sept.

augustus

06.12
21.19
08.06
21.26



donderdag 8 augustus

Loslaten

Oei, Jakob dreigt nog een zoon te verliezen. Benjamin 
moet mee naar Egypte. Krampachtig heeft Jakob zich 
vastgeklampt aan de tweede zoon van Rachel. Maar er 
is geen ontkomen aan: als Benjamin niet meegaat, kun-
nen ze nieuw voedsel wel op hun buik schrijven. 
‘Waarom moesten jullie het dan ook per se over hem 
hebben!’ roept Jakob vertwijfeld uit. Dan komt er een 
mooie toespraak van Juda. ‘Ikzelf zal borg staan voor 
de jongen.’ Wat mooi dat juist hij dat zegt. Juda, de 
voorouder van Jezus, Die Borg zal staan voor al Zijn 
kinderen. Juda toont daarmee meer opofferingsgezind-
heid dan Ruben, die niet zichzelf, maar zijn beide zonen 
aanbood. (Genesis 42:37)
Eindelijk geeft Jakob toe. Hij zegt: ‘God, de Almachtige, 
geve jullie barmhartigheid …’ Jakob wilde Benjamin 
dolgraag zelf vasthouden, maar nu erkent hij Gods 
almacht en geeft hij Benjamin aan God over.
In dit gesprek laten de twee hoofdpersonen allebei iets 
los: Juda zijn leven en Jakob zijn zoon. Allebei leggen 
ze de toekomst in Gods hand. Loslaten is heel moeilijk. 
Hoe krampachtiger je iets vasthoudt, hoe moeilijker het 
is om je verkrampte hand open te doen. Denk eens na 
of er in jouw leven iets is waarvan God wil dat je het 
loslaat. Geef dat aan Hem over.

Genesis 43:1-14&
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VrijDag 

… het stof terugkeert naar de aarde ... Prediker 12:7

En dan is daar het aardse einde. Rouwklagers doen de 
ronde in de straat. Zo is dat eeuwenlang gedaan. Wij 
noemden hen vroeger de aansprekers. Het overlijdens-
bericht werd je aangezegd. Tegenwoordig sturen wij 
een rouwkaart. Ons sterven beeldt Prediker op meer-
dere manieren uit. Het zilveren koord wordt verwijderd 
en de gouden oliehouder verbrijzeld. Het is een dure 
lamp, gezien het zilver en het goud. Prediker heeft dus 
hoge waardering voor ons aardse leven. Ons leven is 
een damp − tijdelijk; het is ook een zilveren koord en 
een gouden olielamp. In één beweging gaat zijn pen 
verder. Ons sterven is als de kruik die bij de waterput 
stukgebroken wordt en als een rad dat verbrijzelt als er 
geput wordt. De mens als kwetsbaar wezen − als een 
aarden pot. En als dat gebeurt, dan keert het stof terug 
naar de aarde. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. 
En de geest keert terug tot God. De mens gaat naar zijn 
eeuwig huis. Diepe, diepe werkelijkheid. Jezus leert ons 
dat in het huis van zijn Vader vele woningen zijn. In 
Jezus ontvangen wij een eeuwig thuis. Hij is de Weg, de 
Waarheid en het Leven.

Lezen: Prediker 12:5b-8 Zingen: Gebed des Heeren:10

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   5  sept.

augustus

06.14
21.17
09.14
21.48



vrijdag  9 augustus

God vertellen waar je mee zit

Soms kun je zulk ongelooflijk goed nieuws krijgen dat je 
denkt dat je een hartverzakking krijgt. Bijvoorbeeld als 
je hoort dat je bent geslaagd. Of als dat meisje of die 
jongen op wie je verliefd bent, ook op jou verliefd blijkt 
te zijn. Het overkwam Jakob. Het nieuws dat Jozef nog 
leefde en bovendien heerser was over heel Egypte, was 
bijna te groot en te mooi voor hem. Maar toen hij alle 
verhalen hoorde en de spullen zag die Jozef had 
gestuurd, moest hij het wel geloven. Op weg naar 
Egypte brengt hij offers aan God. Zijn hart zal wel over-
gelopen hebben van dankbaarheid. Maar er is nog iets 
anders in zijn hart: angst. God weet dat, voordat Jakob 
er maar over heeft gerept. Hij komt Jakob tegemoet en 
stelt hem gerust: ‘Wees niet bevreesd … Ik zal met u 
meetrekken naar Egypte.’ Wat is God toch liefdevol. Hij 
weet dat Jakob behalve blij, ook bang is. Het is ook niet 
niks om te moeten emigreren.
Toen wij twaalf jaar geleden naar Thailand verhuisden, 
was ik behalve blij, ook bang. Mijn vader kwam op 
Schiphol bij me staan en zei: ‘God gaat met je mee naar 
Thailand.’ Hij had gelijk. Dat zinnetje troostte me enorm. 
God wist van mijn angst. Hij weet ook wat jou bezig-
houdt. Je kunt Hem met een gerust hart alles vertellen 
waar je mee zit.

Genesis 45:25-28 en 46:1-4&
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ZaterDag 

De woorden van wijzen zijn als prikkels ... 
 Prediker 12:11

Vandaag sluiten we af met het slotgedeelte van Predi-
ker. Het lijkt erop dat dit nawoord van een latere datum 
is. Nu is niet Prediker zelf aan het woord, maar wordt er 
over hem gesproken. Zijn leer wordt als het ware 
samengevat. We hebben de afgelopen twee weken veel 
van Prediker mogen leren. Zijn woorden zijn als prik-
kels, zegt het slotwoord. Deze wijsheidswoorden roe-
pen ons wakker. Voor ons westerlingen is het extra 
leerzaam. Wij willen graag uitgebalanceerde meningen 
horen, maar daar komt geen einde aan. Zo komen wij 
dat binnen de wijsheidsliteratuur van Israël niet tegen. 
Hun denken is meer polair van aard. De ene keer wordt 
de pool van het genieten genoemd, een andere keer de 
pool van zwoegen enzovoort. En zo heeft Prediker ons 
geleerd, dat leven en leren bij elkaar horen. God is de 
Koning van ons bestaan. Hij geeft en vraagt. En wij 
mogen met Hem leven in afhankelijkheid. Het bijbel-
boek eindigt met het gericht. Zoiets kun je alleen lezen 
als je je vastklampt aan Jezus Christus. Hij heeft onver-
gankelijk leven aan het licht gebracht. Vanuit dat Evan-
gelie durf ik mijn leven hier te duiden als ijdel.

Lezen: Prediker 12:9-14 Zingen: Psalm 119:69

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   5  sept.

augustus

06.15
21.15
10.24
22.10



zaterdag  10 augustus

Eeuwig leven

Mijn man preekte op een zondag over het eeuwige 
leven. Een vrouw zat aandachtig te luisteren. Na de 
dienst vroeg ze hem: ‘Hoe zit dat, met dat eeuwige 
leven? Ik heb gehoord dat Michael Jackson zijn dokters 
betaalt om eeuwig te kunnen leven.’ Waarop mijn man 
zei: ‘We moeten allemaal sterven en ook Michael Jack-
son zal op een dag sterven.’ De volgende woensdag 
overleed Michael Jackson! De vrouw in de kerk kwam 
mede door deze gebeurtenissen tot geloof.
Jakob wist ook dat hij op deze aarde geen eeuwig leven 
had. Jozef neemt zijn vader mee om de farao te begroe-
ten. Jakob loopt met zijn manke tred het paleis binnen 
en zegent de farao. Als de farao vraagt naar zijn leeftijd, 
heeft Jakob het over de jaren van zijn ‘vreemdeling-
schap’. Vervolgens zegent hij nog eens de farao en 
hinkt het paleis weer uit.
Jakob zag zijn eigen leven met een scherpe blik. Hij 
wist dat zijn bestaan op aarde niet zijn uiteindelijke 
bestemming was. Hij zag uit naar een beter, een hemels 
vaderland. Waarom is dat hemelse vaderland zoveel 
beter? Omdat je daar bij God bent, zonder dat er zon-
den tussen jou en Hem in staan. Daar kan ik geweldig 
naar verlangen. Ik hoop dat jij dat ook doet.

Genesis 47:7-10 en Hebreeën 11:8-16&
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ZonDag 

En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen.
 Handelingen 17:2

Het is heel goed mogelijk dat u/jij bij het lezen van deze 
overdenking op vakantie bent. Een Zondag op vakan-
tie. Dat is altijd weer anders dan thuis. Niet de eigen 
kerk of gemeente. Paulus was ook niet thuis. Hij zocht 
een gemeente op waar hij deze dag naartoe kon gaan. 
Dat was zijn verlangen. De gemeenschap met broeders 
en zusters was belangrijk voor hem. Die gemeenschap 
geeft je de voeding die je nodig hebt. Regelmatig spreek 
ik broeders en zusters die deze gemeenschap niet zoe-
ken, thuis niet, maar ook niet op vakantie. Jammer. Als 
zelfs Paulus er niet zonder kon, zouden wij het dan wel 
kunnen? Er kunnen legitieme redenen zijn om niet 
samen te komen. Dat is natuurlijk anders. Wel blijft dan 
het verlangen in je hart tot gemeenschap met broeders 
en zusters.
Iedere Zondag is het weer een feest. Waar je ook samen-
komt en met wie. Wat een wonder. Gods kinderen wonen 
over heel de wereld. Ja, vormen kunnen verschillen, 
maar ze komen samen. Bij elkaar gebracht door God 
Zelf. Samen in de Naam van Jezus.
Hoe hebben we vandaag zelf die gemeenschap ervaren?

Lezen: Handelingen 17:1-4  Zingen: Psalm 122:1

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   5  sept.

augustus

06.17
21.13
11.34
22.34



zondag  11 augustus

Elisa geroepen

De komende weken kijken we naar de profeet Elisa. Via 
Elisa kunnen we veel leren over God en Jezus.
Elisa volgt Elia op als profeet. Elia is oud geworden. Hij 
is ook een beetje teleurgesteld. Alles wat hij had gedaan 
voor God leek zinloos. Hij was bang dat hij de enige 
was die de Heere nog diende.
Soms zijn ook vandaag oude mensen moedeloos. Moe-
deloos omdat het lijkt dat veel jongeren niet meer met 
God willen leven. Ze zijn bang dat er over pakweg twin-
tig jaar niemand meer naar de kerk zal gaan.
Elia wordt in dit verhaal echter blij wanneer hij Elisa ont-
moet. Elisa zal als het ware de fakkel van hem overne-
men. Elisa is een veelbelovende jongeman die God 
dient. En Elia is er blij van geworden. God gaat toch 
door in Israël! Er komt een nieuwe generatie die Hem 
dient.
Vandaag kan jij door jouw betrokkenheid bij de dienst 
van God ouderen blij maken. Gewoon wanneer je er 
bent in de diensten. Wanneer je meedoet en meezingt. 
Zelfs als je het in de kerk soms een beetje suf vindt. 
Doe maar mee en maak ouderen weer dankbaar en 
hoopvol.
Misschien word je er zelf ook weer blij van.

1 Koningen 19:9-10 en 18-21&
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MaanDag 

Want zij zeggen dat er een andere koning is, namelijk 
ene Jezus. Handelingen 17:7

Het kerkbezoek van Paulus in Thessalonica zorgde 
voor de nodige beroering. Paulus had daar in de syna-
goge verteld dat er een Koning was, Die Jezus heette. 
Een boodschap die voor opschudding zorgt.
Destijds in Thessalonica, maar niet alleen toen. Je hoort 
zulke verhalen uit Guatemala, waar we enkele jaren 
mochten wonen, en waar mensen vertelden hoe vrien-
den alles op alles zetten om een jongeman die deze 
boodschap van Jezus had gehoord, en die deze Koning 
Jezus wilde dienen, te dwingen van zijn nieuwe geloof 
af te stappen. Geweld werd niet geschuwd.
Daar waar het Evangelie van Jezus Christus klinkt, 
wordt weerstand opgeroepen. Soms van mensen om je 
heen. Soms ook vanuit je eigen leven. Heel je leven aan 
deze Koning overgeven?
Denk nog eens terug aan de boodschap die je gisteren 
hoorde. Kwam er weerstand? Van je omgeving, of van-
uit jezelf? Waar lag de weerstand voor je eigen leven? 
Vraag God om kracht zodat je de weerstand kunt weer-
staan en overwinnen.

Lezen: Handelingen 17:5-9 Zingen: Psalm 72:6

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   5  sept.

augustus

06.19
21.11
12.46
23.01



maandag  12 augustus

Elisa geroepen

Elisa wordt geroepen door Elia. Elia gooit zijn jas naar 
hem toe, de profetenjas die hij altijd aanhad. Je kunt die 
vergelijken met een toga van een dominee. Stel je voor 
dat de dominee zondag zijn toga uittrekt, naar jou toe-
komt en jou de toga geeft … Dat betekent: jij moet mijn 
taak overnemen. Mijn taak wordt jouw taak.
Is Elisa klaar voor de profetentaak? Zit hij erop te wach-
ten? Nee, hij was aan het ploegen. Elisa is een boeren-
zoon. Een boer in opleiding. Hij draagt een overall en 
geen profetenjas. Hij is echt niet klaar voor de taak als 
profeet. Toch wordt hij geroepen. Geroepen door Elia, 
maar eigenlijk door God Zelf.
Ook jij en ik worden geroepen. Gisteren nog, in de kerk. 
Vandaag door dit stukje, door de Bijbel. Soms ook door 
een lied dat in je gedachten komt. Jezus roept mensen 
om Hem te volgen. ‘Volg Mij’, zegt Hij, ook tegen jou.
Ben je er klaar voor? Misschien zeg je: ‘Nee, nu nog 
niet.’ Weet je, eigenlijk is dat niet belangrijk. Het gaat er 
niet om of je er klaar voor bent. Het gaat erom of je 
bereid bent te gehoorzamen. Jezus roept je: ‘Volg Mij.’ 
Bid maar: Jezus, leer me volgen.

1 Koningen 19:18-21&
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DinsDag 

… want zij ontvingen het Woord met grote bereidwillig-
heid.  Handelingen 17:11

Een goed bericht wordt veelal positief ontvangen. Dat 
gebeurde ook in Berea. De gemeente daar luistert 
gespitst naar de boodschap die Paulus komt brengen, 
en ontvangt deze boodschap dan met grote bereidwil-
ligheid. Heel actief ontvangen. Niet slechts passief je 
handen ophouden. Het geeft iets weer van het sterke 
verlangen naar deze boodschap. Dit is het. Hier hebben 
we op gewacht. Een gemeente die ervoor gaat zitten en 
geen woord wil missen. Een gemeente die geen woord 
wil missen, omdat ze het Woord niet wil missen. Paulus 
spreekt van Jezus, de Heiland. Zonder Hem kun je niet 
leven.
Prachtig om juist ook in de zending deze gedrevenheid 
om het Woord te ontvangen, tegen te komen. Zoals in 
Guatemala wanneer broeders uren hadden gelopen om 
een toerusting voor kerkleiders en predikanten te 
komen volgen. Het was het waard! Hij was het waard!
Die bereidwilligheid is het werk van Gods Geest. Her-
ken je die bereidwilligheid in je eigen leven? Als je die 
mist, vraag God erom, Hij wil je die geven.

Lezen: Handelingen 17:10-14  Zingen: Psalm 43:3

Zon op e.k. 14  aug.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   5  sept.

augustus

06.20
21.09
13.59
23.33



dinsdag  13 augustus

Elisa gehoorzaamt

Elisa wordt geroepen om Elia te volgen en om zo het 
profetenwerk te gaan leren. Dat betekende voor hem 
dat hij alles achter moest laten. We zien dat ook in dit 
bijbelgedeelte. Hij steekt het gereedschap waarmee hij 
werkt in de fik, als teken dat hij het niet meer nodig 
heeft.
Als wij Jezus leren volgen, kan dat soms betekenen dat 
we iets anders los moeten laten. Dingen waaraan we 
gehecht zijn. Want Jezus wil de eerste plaats in ons 
leven innemen. En alles wat nu op de eerste plaats 
staat, moeten we opgeven. Jezus zegt: ‘Wie iets of 
iemand liefheeft boven Mij, is Mij niet waard.’
Het volgen van Jezus kost wat. Het kost soms alles, 
want ons ‘eigen ik’ moet van de troon af. Jezus volgen 
wil zeggen: Hij is mijn Heer. Hij bepaalt de koers van 
mijn leven, Hij staat aan het roer van mijn levensschip. 
Wanneer je Hem volgt, dan zal Hij Zelf jou wel duidelijk 
maken wat het volgen van Hem in de weg staat, welke 
dingen jij moet opruimen en achterlaten.
Ben je bereid om Hem te volgen?
Weet dat Hij Zelf alles heeft opgegeven om jou te red-
den. Hij gaf alles: het offer van Zijn leven.

Mattheüs 10:37-39&
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WoensDag 

… raakte zijn geest in hem geprikkeld. 
 Handelingen 17:16

Inmiddels is Paulus alweer verder getrokken, en zojuist 
aangekomen in de wereldstad Athene. Athene, het cul-
turele centrum van de wereld in die tijd. Paulus kijkt om 
zich heen. Hij ziet al het moois wat er is gebouwd. Een 
duidelijk bewijs van ontwikkeling. Zoals wanneer je 
vandaag de dag door een ontwikkeld land reist, bijvoor-
beeld Nederland. Overal prachtige wegen, prachtige 
gebouwen, indrukwekkende architectuur en ga zo maar 
door. Paulus ziet trouwens meer. Hij ziet zelfs afgods-
beelden, en die beelden prikkelen zijn geest. Hij kan er 
niet goed tegen als hij die allemaal ziet.
Nu zullen wij niet zo heel snel afgodsbeelden tegenko-
men in ons land. Hoewel?! Minder afgoderij dan toen is 
er vandaag de dag niet. Je merkt het wanneer er eco-
nomisch zware tijden aanbreken. Dan raken we in 
paniek en zijn we het spoor bijster. Hoe moet het nu? 
Geld stuurde ons leven.
Toen Paulus afgoderij zag, prikkelde hem dat. Wat zie je 
als je om je heen kijkt? Wat zie je achter al die prachtige 
gebouwen en wegen? De afgod van het materialisme? 
Iets anders? Al geprikkeld geraakt?

Lezen: Handelingen 17:15-17 Zingen: Psalm 95:6

Zon op Eerste kwartier
Zon onder
Maan op
Maan onder

augustus

06.22
21.07
15.11
00.12



woensdag 14 augustus

Elisa’s eerste wonder

Elisa is inmiddels profeet. Een paar jaar na zijn roeping 
is Elia ten hemel gevaren. Nu is Elisa profeet. Al snel 
valt dat op. In Jericho vraagt men zijn hulp. Jericho is 
een mooie stad, waar je goed kan wonen. Toch is er 
een probleem. De waterbron van de stad geeft onzuiver 
water. Dat zorgt ervoor dat alles onvruchtbaar wordt. 
Jericho heeft een verborgen kwaal. Op het eerste 
gezicht lijkt er niets aan de hand. Maar als je beter kijkt, 
zie je een groot probleem.
Het lijkt een beetje op het leven van veel mensen en 
misschien ook wel op dat van jou. Op het eerste gezicht 
ben je vrolijk en spontaan. Maar diep vanbinnen knaagt 
er iets aan je. Je ligt er wakker van. Of nog erger: je lijkt 
een volgeling van Jezus, maar diep vanbinnen zit het 
niet goed.
Eigenlijk hebben we allemaal zo’n probleem. Jezus zei 
het al en de praktijk bewijst het: ons hart, onze bron, is 
niet goed. Daar komt veel rottigheid uit. De bron van 
ons leven is onzuiver. Dan kan ons leven wel heel wat 
lijken, maar dan is het mis.
In Jericho vragen ze Elisa om hulp. Wij mogen naar 
Jezus gaan. Hij kan ons rein maken.
‘Create in me a clean hart …’

2 Koningen 2:19-22&
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DonDerDag 

En hij verkondigde hun Jezus en de opstanding.
 Handelingen 17:18

‘Broeder, heb je nog een boodschap die je aan deze 
vrouw wilt geven?’ Ik hoor het m’n collega nog vragen, 
op die middag dat we na een lange reis bij een zuster 
van een christelijke gemeente op bezoek waren. Mid-
den in het oerwoud. Een vrouwtje dat niet kon lezen of 
schrijven, en vermoedelijk ook niet zo veel van de Bijbel 
wist. Waar begin je dan?
Paulus zou het vast en zeker wel geweten hebben. 
Begin bij Jezus! Toen hij in Athene had rondgekeken en 
geprikkeld was geraakt, begreep hij één ding: deze stad 
heeft de boodschap van Jezus nodig. Van Jezus Chris-
tus, de Zoon van God, Die naar de aarde was gekomen 
om ons leven te geven. Leven met God, door voor onze 
schuld te lijden en te sterven. En, deze stad heeft hoop 
nodig. Hoop op een betere toekomst, Gods toekomst. 
Door de opstanding uit de dood, de overwinning van 
Jezus Christus op satan en zijn macht.
Waar begin je vandaag de dag? Als je denkt aan je kin-
deren, als je denkt aan je buren, je vrienden en beken-
den, familie, en noem maar op. Soms voel je je zo 
verlegen. Paulus wist waar hij beginnen moest.

Lezen: Handelingen 17:18-21 Zingen: Psalm 68:10

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m.  21  aug. 
Maan op l.k.  28  aug.
Maan onder n.m.   5   sept.

augustus

06.24
21.05
16.20
--.--



dondersdag 15 augustus

Elisa’s eerste wonder

Jericho had een verborgen probleem. De weg naar de 
oplossing is: Elisa vragen om hulp. Elisa is de profeet 
van de God van Israël. De God Die wonderen kan doen.
In dit verhaal is Elisa het middel in Gods hand. Hij wordt 
gevraagd om hulp.
Ook wij hebben een verborgen probleem, zagen we 
gisteren. Ons hart is onzuiver. In Mattheüs 15:19 noemt 
Jezus allerlei rottigheid die voortkomt uit ons hart en uit 
onze gedachten. Overspel, moord, diefstal en lasterin-
gen. Je schrikt ervan als je het leest.
Dat ben ik, dat ben jij.
Ook voor ons is er een weg naar een oplossing. Wij 
mogen de hulp inroepen van de grote profeet van God, 
Jezus. Hij wil ons een nieuw en zuiver hart geven. Je 
krijgt het als je erom vraagt. Toen jij gedoopt werd, heeft 
Hij dat Zelf al aan jou beloofd. Hij wil ons in Zijn bloed 
reinigen van al onze zonden. Ook voor ons is de weg 
naar de oplossing de vraag om hulp: ‘Jezus, was mij, en 
witter dan sneeuw mag ik zijn. U wast mij en nu ben ik 
rein.’
Bid het maar, Hij hoort niets liever!

2 Koningen 2:19-22&
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VrijDag 

… woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn.
 Handelingen 17:24

Een kind kan je zomaar vragen: waar woont God? Vaak 
wijzen we dan naar boven, naar de hemel. Hoger dan 
de blauwe luchten … En soms wijzen we naar een kerk-
toren. Kijk, dat is het huis van God, daar woont Hij ook.
Maar als die kerk nu eens niet een mooi gotisch bouw-
werk is, of een keurig uitziend en uitnodigend modern 
gebouw? Als die kerk nu eens een eenvoudige huiska-
mer is met enkele stoelen? Of slechts een dak met 
daaronder wat banken, zoals ik op Cuba wel heb mee-
gemaakt? Zou je er dan ook naar verwezen hebben?
Volgens sommigen is de tijd van mooie kerkgebouwen 
wel voorbij, en moeten we inzetten op kerkelijke net-
werken. Dat is de kerk van de toekomst.
Wat mooi dan om te weten dat God niet in gebouwen of 
structuren woont die wijzelf hebben gemaakt, en die 
met de tijd vanzelf weer in verval raken. God stijgt daar 
ver bovenuit. Zelfs boven ons eigen denken. En daarom 
kan Hij ook doorgaan met Zijn werk. Omdat Hij niet van 
onze kerkstructuur afhankelijk is. Dat geeft hoop!

Lezen: Handelingen 17:22-27 Zingen: Psalm 47:3

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   5   sept.

augustus

06.25
21.03
17.23
01.01



vrijdag  16 augustus

Elisa’s eerste wonder

Elisa wordt in Jericho om hulp gevraagd. Om te helpen, 
gebruikt hij een bijzonder middel. Hij vraagt om een 
nieuwe schaal met zout. Dat zout gooit hij in de slechte 
waterbron. Zo wordt het water gezond.
Dat is eigenlijk heel apart, want zout maakt water juist 
ongezond. Denk maar aan de Dode Zee, vlakbij Jeri-
cho. Elisa gebruikt dus een vreemd medicijn, iets dat 
normaal niet werkt. Een bijzonder middel. Dat doet God 
vaker. Ook voor ons is er een vreemd medicijn.
Geen zout, maar een stuk hout: het kruis van Jezus 
Christus.
Het kruis van Jezus is het medicijn tegen de kwaal van 
ons hart. Het kruis van Jezus is de kracht van God 
waardoor mensen gered worden.
Jezus offerde Zichzelf om ons te redden. Hij stortte Zijn 
bloed tot verzoening van onze zonden. Met Zijn bloed 
worden wij gewassen en gereinigd van al onze zonden.
Zoals Elisa hielp, zo helpt Jezus. Hij doet het zelfs nog 
meer en nog beter. Vertrouw op Hem en je bent rein. Hij 
geeft ons een nieuw en zuiver hart.

1 Korinthe 1:18-25&
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ZaterDag 

God dan verkondigt (…) nu overal aan alle mensen dat 
zij zich moeten bekeren. Handelingen 17:30

Een belangrijk bericht vanuit het koningshuis wordt 
aandachtig gelezen of beluisterd. Bijvoorbeeld de kerst-
boodschap. Nu geen bericht uit het koningshuis, maar 
uit het hemelhuis. God Zelf spreekt. Hoe? Door al die 
mensen die over heel de wereld aan alle mensen de 
boodschap van God meegeven. Zendingswerkers, 
evangelisten, ouderlingen en diakenen, meesters en 
juffen, vaders, moeders en nog zo veel mensen meer.
Aangevuurd door Gods Geest brengen ze een drin-
gende boodschap: dat iedereen zich moet bekeren. 
Best een moeilijke boodschap om mee aan te komen. 
Dat God liefde is, en dat God voor ons zorgt en van ons 
houdt, dat Hij ons verlost en redt, dat gaat er wel in. Dat 
geloven de meesten wel. Maar: bekeren? Dat het je als 
mens ook iets kost? Dat je als mens inderdaad je leven 
los moet laten en in Gods handen leggen? Dat je als 
mens dingen moet veranderen? Zelfs als je al jaren 
christen mag zijn, blijft dat een lastige opdracht. Durf je 
met deze boodschap de wereld in te gaan, en ook jezelf 
ermee te confronteren?

Lezen: Handelingen 17:30-34 Zingen: Psalm 95:5

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   5   sept.

augustus

06.27
21.01
18.17
02.00



zaterdag  17 augustus

Wat God in deze tijd zoekt

Wat God in deze tijd zoekt,
dat is een jeugd die strijdt.
Die zich met ziel en lichaam
aan Christus heeft gewijd.
Maar niet in eigen krachten
zich inspant tot het werk.
God zoekt in deze dagen
een jeugd in Zijn kracht sterk.
 
Wat God in deze tijd zoekt,
dat is een jeugd die blij,
haar leven aan de Heer geeft
omdat zij wil dat Hij,
Die het haar heeft gegeven,
Zijn Koninkrijk slechts bouwt.
God zoekt in deze dagen
een jeugd die Hem vertrouwt.
Heer, neem ons jonge mensen,
wij geven ons aan U
Maak uit ons in deez’ dagen 
een jeugd, die strijdt voor U.

Markus 2:14-15&
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ZonDag 

... werd Paulus er door de Geest toe aangezet …
 Handelingen 18:5

Je hoeft niet zo heel veel natuurkunde te hebben gestu-
deerd om te weten dat iets niet zonder oorzaak in 
beweging komt. Altijd is er een kracht voor nodig. Dat 
kan een motor zijn van een auto of vliegtuig, dat kan de 
wind zijn die je vooruit duwt, dat kan de zwaartekracht 
zijn voor dingen die vallen.
Om als mens in beweging te komen heb je motivatie 
nodig. Die kan vanuit jezelf komen en dan ga je iets 
doen wat je leuk vindt, of die kan vanbuiten komen en 
dan doe je iets omdat het moet.
Paulus werd in beweging gezet door de Heilige Geest. 
Soms zou ik Paulus willen vragen hoe dat voelde, of 
hoe hij wist dat het de Heilige Geest was. Dan zou ik 
misschien ook wat gemakkelijker ervaren hoe de Hei-
lige Geest mij aanstuurt en aanzet.
Paulus moet een drang hebben gevoeld om het Evan-
gelie van Jezus te delen met anderen. Dat kan alleen 
door de Heilige Geest. Voel je die drang weleens? En, 
wat doe je er dan mee? En als je die drang nu niet voelt? 
Zijn er dan belemmeringen in je leven? Durf je het aan 
om die Geest je leven te laten leiden?

Lezen: Handelingen 18:1-5 Zingen: Psalm 108:1

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   5   sept.

augustus

06.29
20.59
19.02
03.09



zondag  18 augustus

Elisa’s God

Het verhaal van vandaag kan je laten schrikken. Wat is 
hier aan de hand? Is Elisa chagrijnig en moeten kinde-
ren daarvoor boeten? Wat zegt dit verhaal over God? 
Hij is de God van Elisa, maar toch ook onze God? Wie 
is Hij? Moeten we bang zijn voor Hem?
Ja, ook in dit bizarre verhaal openbaart God Zich aan 
ons. En het blijkt dat Hij een God is met Wie niet valt te 
spotten. We mogen onze God best met eerbied bena-
deren. Denk daar maar aan wanneer je vandaag in de 
kerk komt. God is heilig. En Hij vraagt van ons dat wij 
eerbied hebben voor Hem. Eerbied is echter iets anders 
dan angst. We hoeven niet bang te zijn voor God, want 
Hij is door en door betrouwbaar.
In dit verhaal gaat het niet over kleuters, maar over 
opgeschoten jeugd. Dat zullen we morgen zien. Dit ver-
haal laat dus niet zien dat God opeens, zonder duide-
lijke reden, enorm boos kan worden.
Het vertelt ons wel dat de God van liefde ook kan toor-
nen wanneer Zijn liefde wordt afgewezen.
Laten we daarvoor oppassen! Wijs Hem niet af.

2 Koningen 2:23-25&
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MaanDag 

En hij verbleef daar een jaar en zes maanden en gaf in 
hun midden onderwijs in het Woord van God.
 Handelingen 18:11

Vandaag begint een aantal scholen weer. Een groot 
deel van ons leven zitten we op school. De meesters en 
juffen, de leraren en leraressen, geven onderwijs. Net 
als Paulus.
Hoe zou het geweest zijn om lid te zijn van de gemeente 
van Korinthe en onderwijs te krijgen van Paulus? In veel 
gemeenten en kerken is het onderwijs nu niet direct het 
sterkst ontwikkelde deel van het gemeenteleven. Veel 
mensen menen dat ze na de Zondagsschool, de jeugd-
club en de catechisatie wel zo ongeveer alles geleerd 
hebben wat er in de kerk te leren valt, of dat ze ten min-
ste genoeg weten om als christen te kunnen leven.
Toch is dat echt niet waar. Onderwijs vraagt tijd. Jaar na 
jaar studeren. En hoe meer en hoe langer je leert, hoe 
duidelijker het je wordt dat je nog maar zo weinig weet. 
Dat geldt ook in het geloof. Hoe meer je ermee bezig 
bent, hoe meer je ontdekt dat God nog zo veel groter 
en rijker is dan je had gedacht. Genoeg reden toch om 
door te blijven leren?!

Lezen: Handelingen 18:6-11 Zingen: Psalm 119:47

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   5   sept.

augustus

06.30
20.57
19.39
04.26



maandag  19 augustus

Elisa’s God

Wanneer je dit verhaal goed leest, dan blijkt er iets 
anders aan de hand dan je op het eerste gezicht denkt.
In Bethel zijn er jongeren die een afkeer hebben van 
Gods profeten. Profeten van God waarschuwden de 
mensen vaak tegen de dienst van het gouden kalf in 
hun woonplaats. En nu komt er weer zo’n profeet, Elisa, 
naar hun stadje toe. Ze zien hem eigenlijk liever gaan 
dan komen. En daarom schelden ze Elisa uit. Wanneer 
zij Elisa verachten, blijkt dat ze eigenlijk God Zelf ver-
achten.
In Bethel werd God gediend op een manier die men zelf 
bedacht had. Een manier die de bewoners goed uit-
kwam. En men pikte het niet wanneer profeten daar in 
Naam van God tegen waarschuwden. Wanneer de jon-
geren Elisa uitschelden, willen ze eigenlijk zeggen: ‘We 
hebben geen behoefte aan de dienstknechten van God. 
We hebben geen behoefte aan Gods aanwezigheid en 
zegen.’
En ja, wanneer mensen de zegen van God echt niet wil-
len, dan blijft Zijn straf over. God zegent echter veel lie-
ver dan dat Hij straft. Wijs daarom Zijn zegen niet af, 
maar bid erom.

2 Koningen 2:23-25&
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DinsDag 

En hij versterkte alle discipelen. Handelingen 18:23

Als je een beroepsopleiding volgt, zul je ongetwijfeld 
stages moeten lopen. Na de stages kom je weer samen 
in de klas, en onder leiding van de docent bespreek je 
je ervaringen en wordt besproken waar nog verder aan 
gewerkt moet worden.
Paulus heeft de broeders en zusters onderwijs gegeven 
over het geloof, over God, over Jezus Christus. En toen 
heeft hij hen achtergelaten om op een volgende plaats 
het Evangelie te brengen. Maar Paulus is ook voldoende 
realist om te weten dat het nu tijd is om terug te gaan 
naar de eerste gemeenten; met de broeders en zusters 
eens door te nemen hoe het is gegaan, en daar waar 
nodig is hen te versterken. Dat kan zijn doordat som-
mige zaken nog niet goed waren begrepen. Dat kan 
ook door hen te bemoedigen. Geloven is nu eenmaal 
niet makkelijk.
Zo werkt het in de zending, maar zo werkt het ook in 
Nederland. We mogen elkaar versterken. Door elkaar te 
helpen het Evangelie te begrijpen, maar ook door elkaar 
aan te moedigen om vol te houden. Versterk elkaar! Met 
liefde!

Lezen: Handelingen 18:18-23 Zingen: Psalm 133:1

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m. 21  aug. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   5   sept.

augustus

06.32
20.55
20.10
05.46



dinsdag  20 augustus

God zegent

God wil graag zegenen, zo zagen we gisteren. In het 
verhaal dat vandaag centraal staat, zien we hoe Hij dat 
doet. Hij schakelt ons in bij Zijn zegen.
Het samengestelde leger van Israël zit flink in de pro-
blemen. Het zit zonder water middenin de woestijn. Via 
Elisa roepen de soldaten God om hulp. Elisa antwoordt 
in opdracht van God: ‘Graaf maar greppels in het droge 
zand. Zoveel mogelijk.’ Greppeltjes graven in de hitte, 
in het droge zand, dat is zwaar werk. Gods opdracht is 
dus niet gemakkelijk. Maar wanneer de soldaten 
gehoorzamen, krijgen ze de volgende dag een grote 
hoeveelheid water.
God schakelt mensen vaak in om Zijn zegen te ontvan-
gen. Of Hij schakelt mensen in om Zijn zegen door te 
geven. Ook jij krijgt de opdracht van God om geultjes te 
graven. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat zijn de geultjes 
waarlangs God Zijn zegen wil geven.
Als we gezegend willen worden moeten we niet afwach-
ten, maar verwachtend werken. Wanneer jij God zoekt, 
tot Hem bidt voor jezelf en voor anderen, dan mag je 
Zijn zegen verwachten.
‘Laat mij zijn een instrument, Heer in Uw Hand …’

2 Koningen 3:9-17&
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WoensDag 

Namen zij hem apart en legden hem de weg van God 
nauwkeuriger uit. Handelingen 18:25

‘Dat zie je helemaal verkeerd!’ ‘Jij begrijpt er ook hele-
maal niets van!’ Of je nu een gesprek hoort over de aan-
pak van de economische crisis waar we in zitten, nu ik 
dit schrijf, of dat je in de kerk bent en het over een bij-
bels thema hebt, gemoederen raken nogal eens verhit 
en vaak proberen we dan om ons eigen gelijk te bewij-
zen, zeker als derden erbij staan. Je wilt immers niet 
voor een groep afgaan, en als het even kan iets van je 
eigen kennis tentoonspreiden. Dat streelt ons!
Een veel beter principe passen Aquila en Priscilla hier 
toe: ze nemen Apollos eerst apart en gaan dan met 
hem in gesprek. Wat een weldadige aanpak waar liefde 
uit spreekt. Liefde om Apollos verder te helpen in zijn 
geloof en in het begrijpen van de Schrift. En daarnaast 
blijkt de liefde voor Apollos ook uit de aanpak. Geen 
drang om zichzelf te bewijzen, maar in liefde Apollos 
zonder anderen erbij verder onderwijzen.
Hier blijkt geestelijke rijpheid uit. Hier zie je de vruchten 
van de Geest. Wat heerlijk als die in het leven van ons 
christenen dagelijks te vinden zijn.

Lezen: Handelingen 18:24-28 Zingen: Psalm 101:3,5

Zon op Volle maan
Zon onder 
Maan op
Maan onder

augustus

06.34
20.53
20.38
07.07



woensdag 21 augustus

Elisa helpt

Vrouwen telden in de tijd van de Bijbel veel minder mee 
dan tegenwoordig. Zeker een arme weduwe had weinig 
invloed. In het verhaal van vandaag heeft een arme 
weduwe schulden. Misschien zijn deze schulden 
gemaakt om de dokter te betalen toen haar man ziek 
was. Haar man was een leerling-profeet en nu hij gestor-
ven is, heeft zijn vrouw niets meer. De schuldeiser is 
gekomen en hij dreigt haar kinderen als slaven in dienst 
te nemen. De nood is hoog. Zou Elisa kunnen helpen? 
En zou hij het willen? Wil hij een eenzame arme weduwe 
ook helpen? Of is hij er alleen voor belangrijke mensen?
Soms stellen mensen deze vragen vandaag ook over 
God en Jezus. Misschien doe jij dat ook wel. Je gelooft 
dat God mensen wil zegenen. Maar tegelijk kan je niet 
geloven dat Hij ook jou wil zegenen. Je gelooft dat 
Jezus de Zaligmaker is, maar wil Hij dat ook voor jou 
zijn? Daar kan je mee zitten.
Uit dit verhaal mogen we leren dat God iedereen wil 
helpen. Zoals Elisa ook voor deze arme weduwe een 
redder wilde zijn, zo wil Jezus voor iedereen de Redder 
zijn. Ook voor jou!

2 Koningen 4:1-7&



22
DonDerDag 

En zij spraken in vreemde talen en profeteerden.
 Handelingen 19:6

Als er thema’s zijn die binnen de christelijke gemeente 
voor verhitte debatten zorgen, dan in ieder geval dit 
wel: spreken in tongen of, zoals het hier vertaald is: 
vreemde talen. Een soort klanken waarvan de beteke-
nis niet duidelijk is, dan nadat een ander met een bij-
zondere gave van de Geest ze heeft uitgelegd. En 
daarnaast het profeteren. Hier gaat het trouwens naar 
alle waarschijnlijkheid over het vertellen van Gods grote 
daden. Door de aanwezigheid van de Geest is er de 
vrijmoedigheid van de gelovigen om te getuigen.
Zowel het spreken in vreemde talen of tongen, als het 
profeteren is een gave van de Geest. De Geest verheer-
lijkt God door beide uitingen. Volgens sommigen moe-
ten beide uitingen aanwezig zijn in een gemeente, dat 
bewijst dat er echt geloof aanwezig is. Voor anderen 
zijn deze uitingen gebonden aan een bepaalde tijd. 
Reden genoeg voor een verhitte discussie! Wij hoeven 
de Geest niet voor te schrijven wat Hij wel of niet zou 
mogen doen. Hij gaat Zijn gang. Bij alles wat Hij doet, 
verheerlijkt Hij God de Vader, en Jezus Christus de 
Zoon. Ook vandaag!

Lezen: Handelingen 19:1-7 Zingen: Psalm 138:1

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   5   sept.

augustus

06.35
20.50
21.03
08.27



donderdag 22 augustus

Per ongeluk

Er wordt soep klaargemaakt. Gezonde soep. Dat gaat 
er wel in bij de hongerige profeten. Het is crisis in het 
land, ze hebben honger en Elisa wil naast zijn preek ook 
praktisch helpen. Hij biedt hen daarom soep aan.
Eén leerling-profeet wil een handje helpen. Hij gaat op 
zoek naar iets eetbaars. Hij vindt wat mooie vruchten. 
Kolokwinten, ze lijken een beetje op grote augurken. 
Met de beste bedoelingen voegt hij de vruchten toe aan 
de soep. Zo krijgen ze gevulde soep.
Alleen, hij wist niet wat de vruchten waren. (vers 39) 
Linke soep! Want de soep is totaal bedorven. Kolokwin-
ten zijn laxeermiddelen, waar je van gaat braken. Met 
de beste bedoelingen heeft deze man iets heel doms 
gedaan.
Misschien herken je dat wel. Je wilt iets goeds doen en 
het pakt helemaal verkeerd uit. Je komt zonder dat je 
het wilt, en zonder dat je er grip op hebt, in de proble-
men.
Ook voor deze nood wordt Elisa geroepen. En in hem 
wordt God om hulp gevraagd. Niet te vergeefs, zo blijkt. 
Elisa helpt.
Ook voor fouten die we gemaakt hebben terwijl we het 
zo goed bedoelden, is Jezus de Zaligmaker. Wanneer 
jouw leven een soepzootje is, ga dan naar Hem.

2 Koningen 4:38-41&
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VrijDag 

En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige 
daden belijden en bekennen.  Handelingen 19:18

Het is vooral de volgorde van deze woorden die me 
opvalt. Lukas schrijft hier over broeders en zusters door 
het geloof in Jezus Christus die dan nog eens hun zon-
dige daden komen belijden. Je zou toch eerder iets ver-
wachten als: velen beleden hun zonden en kwamen tot 
geloof. En dan denk ik daar maar meteen achteraan dat 
wanneer je tot geloof komt, je de zonde achter je laat. 
Nou ja, zo nu en dan misschien een misser(tje), maar 
verder zal het dan toch wel goed moeten kunnen gaan.
Wat staat het hier heel herkenbaar. Ook als gelovige. 
Iedere dag opnieuw de strijd die je hebt te voeren tegen 
je zondige begeerten en gedachten. Telkens raak je 
erdoor besmet. Hoe graag je misschien zelf ook zou 
willen dat je het achter je kon laten. Wel belangrijk om 
te zien dat je je zonden dan ook voor God moet belij-
den. Zonden verzuren je relatie met God. Door je zon-
den te belijden voor God, ruim je ze niet zelf op, maar 
ruimt God ze op. Helemaal weg. Uit liefde. Door Jezus 
Christus. Neem een moment om de zonden van van-
daag voor God te belijden.

Lezen: Handelingen 19:13-20 Zingen: Psalm 32:1

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   5   sept.

augustus

06.37
20.48
21.27
09.45



vrijdag  23 augustus

Het brood van het leven

Gisteren zagen we dat er een soepzootje is ontstaan. 
Met de beste bedoelingen, maar toch. Elisa helpt, in 
opdracht van God. Hij mengt de soep met meel.
Hij roert de soep, zodat de meel goed vermengd wordt 
met de soep. En dan is de soep weer gezond.
Meel is de grondstof van brood. Mogen we daarom 
denken aan Jezus, Die gezegd heeft: ‘Ik ben het brood 
van het leven?’ (Johannes 6:35)
Wanneer ons leven soms een soepzootje is, dan heb-
ben we Hem nodig. Wanneer Hij, als het Brood van 
God, in mijn leven komt, dan wordt mijn leven weer 
gezond.
Hem hebben we nodig, elke dag. De soep moest goed 
geroerd worden om helemaal gemengd te worden met 
het meel. Zo moet ook mijn leven doortrokken zijn van 
Jezus’ aanwezigheid. Alleen zo wordt mijn leven weer 
goed. Alleen zo word ik weer zuiver, puur en rein.
Laat jouw leven doortrokken zijn van Hem. Kom dage-
lijks in gedachten naar Golgotha. Zie Hem daar lijden en 
sterven om zo onze Verlosser te zijn.
Hij redt ons, van al onze zonden, ook van de dingen die 
we met de beste bedoelingen toch fout deden. Leef 
met Hem, elke dag.

2 Koningen 4:38-41&
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ZaterDag 

Maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschud-
ding over de weg van de Heere. Handelingen 19:23

Twee weken zijn we nu op zendingsreis meegetrokken 
met Paulus. Het Woord van God trekt van land tot land 
en brengt mensen tot God terug. Zoals toen aan het 
eind van een dienst in Guatemala waar ik preekte een 
zuster van achter uit een kerk riep dat ze haar hart aan 
de Heere wilde geven. Dat gebeurt ver buiten onze 
grenzen, maar ook in ons eigen land. Iets om je over te 
verwonderen, en om dankbaar voor te zijn.
Maar tegelijkertijd roept zending ook altijd tegenstand 
op. De werkelijkheid van ons bestaan zit niet te wach-
ten op het Evangelie. En zeker niet wanneer bestaande 
machthebbers en afgoden gebied moeten prijsgeven. 
Let er maar eens op hoe in de politiek in ons eigen land 
heel wat politici van zeer uiteenlopende inzichten geza-
menlijk optrekken wanneer hun politieke principes en 
keuzes bekritiseerd worden vanuit bijbelse richtlijnen. 
Alles is goed, ieder zijn of haar eigen geloof, zo lang wij 
maar niet hoeven te buigen.
Toch zal Gods werk doorgaan. Ondanks tegenstand. 
Toch zal zending doorgaan. Totdat Jezus komt.

Lezen: Handelingen 19:21-28 Zingen: Psalm 87:4,5

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   5   sept.

augustus

06.39
20.46
21.53
11.00



zaterdag  24 augustus

Ik heb Jezus nodig

’k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
’k Heb Jezus nodig, elke dag.
In m’n handel, in mijn wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
’k heb Hem nodig, dag aan dag.
’k Wil Jezus volgen, heel mijn leven. 
’k Wil Jezus volgen, dag aan dag.  
In m’n handel, in mijn wandel,  
in m’n slapen en ontwaken.  
’k Wil Hem volgen, dag aan dag.
Vergeet het nooit: zoals je elke dag brood nodig hebt, 
zo heb je Hem nodig. Zonder Hem kun je niet, geen 
dag!

Johannes 6:35&
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ZonDag 

Heere, leer ons bidden.  Lukas 11:1

Het ‘Onze Vader’ wordt in het Evangelie naar de beschrij-
ving van Lukas voorafgegaan door een vraag.
Een vraag van één van de discipelen van Jezus. Hij 
heeft Jezus zien bidden en vraagt Hem ook hen te leren 
bidden. Kennelijk moet je dat leren en is het geen aan-
geboren iets. Daarom gaan we de komende weken stil-
staan bij een gebed uit het Oude of uit het Nieuwe 
Testament. Laten we ons gebedsleven daarom voort-
durend toetsen aan de gebeden uit de Bijbel.
Bij het gebed dat Jezus Zijn discipelen (en ons) leert, 
valt op dat bidden meer is dan een verlanglijstje door-
geven. Er wordt begonnen met de bede om de heiliging 
van Gods Naam. En de komst van Zijn Koninkrijk. En of 
Zijn wil geschieden mag in de hemel en op aarde. In 
Mattheüs wordt afgesloten met een lofprijzing. Daar-
tussenin staan de wensen van de bidder met betrek-
king tot zijn eigen leven. Het kan
maar zo gebeuren dat u denkt: nu begrijp ik waarom de 
discipelen vroegen of Jezus hen wilde leren bidden. Is 
ons bidden niet vaak een opsomming van wensen? 
Daarom: Heere, leer ons bidden.

Lezen: Lukas 11:1-4  Zingen: Gezang 5:1,2

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   5   sept.

augustus

06.40
20.44
22.20
12.12



zondag  25 augustus

Waar je hart vol van is ...

Stel je voor: je komt net terug van een excursie met je 
klas. Je hebt een fantastische dag gehad. Thuis mag 
iedereen meegenieten van wat je hebt beleefd. Je kunt 
er bijna niet over ophouden!
Op dezelfde manier kan David het niet laten om te ver-
tellen over iets wat hem bezighoudt. Het is iets dat nog 
veel dieper gaat dan leuke ervaringen. Het gaat name-
lijk over Gods gerechtigheid en Zijn heil. David heeft in 
zijn eigen leven ontdekt dat God goed is en dat Hij de 
Redder is in onmogelijke situaties. Dit wil hij aan ande-
ren doorgeven.
Verlang jij er naar om met anderen te delen wie God is 
en wat Hij doet in je leven? Heeft een vriend of vriendin 
weleens aan jou gevraagd wat dat geloof van jou pre-
cies inhoudt? Vond je het lastig om de juiste woorden te 
vinden?
In de komende twee weken zoeken we aan de hand 
van kern-bijbelteksten naar handvaten om het goede 
nieuws van Jezus Christus door te vertellen. Het is 
belangrijk dat je een helder zicht hebt op Gods red-
dingsplan voor mensen. Ik raad je aan om deze bijbel-
teksten uit je hoofd te leren (inclusief de vindplaats). Zo 
bouw je een schat aan kennis op die je in onverwachte 
gesprekken kunt gebruiken.

Psalm 71:1-16&
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MaanDag 

En Abraham kwam dichterbij en zei: Zult U ook de 
rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen?
 Genesis 18:23

De Heere is aan Abraham verschenen. En terwijl Abra-
ham en zijn vrouw zeer oud zijn, hebben ze de belofte 
ontvangen een zoon te krijgen. Zou voor de Heere iets 
te wonderlijk zijn? Bij het vertrek zegt de Heere: Zal Ik 
voor Abraham verbergen wat Ik doe? Hij is van plan om 
Sodom en Gomorra te bezien en het te straffen. Dat 
dringt Abraham tot voorbede! Het gebed begint met 
een vraag. Namelijk of de Heere ook de rechtvaardige 
met de goddeloze zal ombrengen? Misschien zijn er 
nog vijftig rechtvaardigen. Opvallend bij dit gebed is zijn 
pleitgrond. Zou de Rechter der ganse aarde geen recht 
doen? We kennen de geschiedenis wel. Misschien ont-
breken er vijf. En als er maar veertig zijn? Totdat de 
vraag overblijft: als er nog tien rechtvaardigen zijn?
Enkele dingen vallen op. Abraham is bewogen over hen 
die omkomen. Zijn bidden is een gesprek met God. 
Tegelijkertijd kent hij zijn plaats: dat toch de Heere niet 
ontsteke. Kennelijk mogen we in de voorbede, ver, ja, 
heel ver gaan.

Lezen: Genesis 18:23-33 Zingen: Psalm 53:1,2

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   5   sept.

augustus

06.42
20.42
22.50
13.20



maandag  26 augustus

Op je knieën voor God

Inademen, uitademen, inademen … we doen het zo’n 
zestienduizend keer per dag. En weet je: ieder beetje 
lucht dat je longen binnenkomt, komt van de Heere 
God. De Bijbel leert ons dat Hij ons in de moederschoot 
heeft gemaakt. Vanaf onze geboorte geeft Hij ons iedere 
dag de adem om te leven. Waarom? De psalm die wij 
vandaag lezen laat het zien: ‘Hij is een groot God, ja, 
een groot Koning boven alle goden.’ Denk eens aan 
een persoon met heel veel invloed: de president van de 
Verenigde Staten bijvoorbeeld. Ook zijn adem (lees: 
leven) komt van God. Denk eens aan iets in de natuur 
wat heel veel indruk maakt: een zware onweerstorm bij-
voorbeeld. God stuurt Zèlf die felle bliksem en die zware 
donderslagen. Omdat niets en niemand groter is dan 
de Heere, kunnen we maar een ding doen: instemmen 
met Psalm 95. ‘Laten wij neerknielen voor de Heere.’
Aan de hand van deze psalm kun je een gesprek begin-
nen met iemand die God nog niet kent. Je kunt hem of 
haar vertellen dat God alles heeft gemaakt en dat Hij 
graag wil dat wij Hem aanbidden.

Psalm 95:1-7 (leer vers 6)&
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DinsDag 

... en Izak was uitgegaan om te bidden in het veld.
 Genesis 24:63

Sara is gestorven. Abraham is oud geworden. Als elke 
rechtgeaarde ouder wil hij graag dat Izak een vrouw 
vindt. Maar dan wel een vrouw die de Heere dient. 
Daarom geeft hij opdracht aan zijn knecht om uit zijn 
volk een vrouw te zoeken. Een moeilijke opdracht. Maar 
in diepe afhankelijkheid van de Heere zoekt deze 
knecht. Hij legt het in de handen van de God van zijn 
heer Abraham. Hij is nog niet uitgesproken of de Heere 
voorziet. Uitzonderlijk voorspoedige en snelle gebeds-
verhoring. Met Rebekka keert hij terug. Als ze aanko-
men, is Izak in het veld om te bidden. Opvallend hoe 
veel er gebeden wordt rondom dit huwelijk. En die 
goede gewoonte zet zich door ook in het huwelijk. Als 
ze kinderloos blijven, bidt Izak de Heere zeer in de 
tegenwoordigheid van zijn vrouw. Vóór het huwelijk 
werd gebeden en ín het huwelijk. Zo kunnen gehuwden 
de zegen van de Heere ervaren. Ook als er moeilijke 
tijden zijn in het huwelijk. Is er vandaag misschien in uw 
omgeving nog iemand om voor te bidden? Vergeet dan 
ook niet om te bidden voor het huwelijk van Christus 
met Zijn bruidsgemeente.

Lezen: Genesis 24:1-4 en 63-67 Zingen: Psalm 45:7

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 28  aug.
Maan onder n.m.   5   sept.

augustus

06.43
20.39
23.25
14.25



dinsdag  27 augustus

Waarom ben ik hier?

De Heere God geeft ons leven; Hij heeft ons gemaakt. 
Maar waarom eigenlijk? De belangrijkste redenen zijn 
dat wij Hem zullen eren en dat we blij zullen zijn met Zijn 
vriendschap. De vraag is hoe je dat doet: God eren. Het 
eerste wat misschien bij je opkomt is goed meedoen 
met de dagopening op school. En bijvoorbeeld inge-
spannen luisteren naar de preek op zondag. Dit zijn 
inderdaad belangrijke dingen. Toch laat het bijbelge-
deelte van vandaag ons meer zien. Het gaat in 1 Korin-
the 10:31 juist om de heel gewone dingen: eten en 
drinken en wat je ook maar doet. Dat raakt aan iedere 
minuut van de dag. Kan jij je brood opeten tot eer van 
God? Kan jij je huiswerk maken tot eer van God? Kan jij 
je kamer opruimen tot eer van God?
De christenen in Korinthe vinden het lastig. Paulus geeft 
daarom een advies: wat je ook doet, denk eerst aan 
Gods eer.
Het is goed om dit voor jezelf mee te nemen: vandaag 
probeer ik God te eren in alles wat ik doe.

1 Korinthe 10:23-33 (leer vers 31)&



28
WoensDag 

Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent.
 Genesis 32:26

Voor het eerst na het bedrog, zal Jakob Ezau ontmoe-
ten. Er zitten weliswaar vele jaren tussen. Jakob is een 
rijk man geworden. Maar tussen Ezau en hem ligt het 
niet goed. Zou Ezau nog steeds zijn verschrikkelijke 
plan ten uitvoer willen brengen?
Jakob zou Jakob niet zijn, als hij niet op alles voorbereid 
was. Hij stuurt geschenken aan Ezau. Van uw knecht (!) 
Jakob. Hij deelt het volk in tweeën. Als Ezau dan kwade 
bedoelingen heeft en die uitvoert, kan de andere helft 
nog vluchten. Toch blijft hij zeer bang.
En dat brengt hem in gebed. Nood leert ook hier bid-
den. Hoewel dat lang niet altijd het geval is.
Dan breekt de laatste nacht aan voor de ontmoeting.
Als alles over de beek getrokken is, blijft Jakob alleen 
achter. Zoals hij jaren geleden ook alleen gekomen is.
Dan vindt de geschiedenis van de worsteling plaats.
Die eindigt in het gebed: Ik zal U niet laten gaan, tenzij 
U mij zegent. In de nood van het leven − als de zonde 
mij benauwt − mag ik me vastklampen aan Jezus. Met 
diezelfde bede.

Lezen: Genesis 32:9-32 Zingen: Psalm 130:1

Zon op Laatste kwartier
Zon onder
Maan op
Maan onder

augustus

06.45
20.37
00.06
15.23



woensdag 28 augustus

Gezakt!

Stel je voor: je zit in een toetsweek. Je hebt je goed 
voorbereid. Je denkt: ‘Dit moet lukken!’ Bij de schei-
kundetoets blijken heel wat lastige vragen te zitten. Als 
je later je blaadje terugkrijgt, staat er een dikke 3 boven 
… Onvoldoende! Wat een tegenvaller …
De Bijbel leert ons dat de Heere God als het ware exa-
mens afneemt. Hij kijkt naar het leven van ieder van 
ons. Hebben we Hem en anderen lief met heel ons hart, 
met heel onze ziel en met heel onze kracht? Het woordje 
‘heel’ laat zien dat de Heere honderd procent van ons 
vraagt. Met andere woorden: je moet een 10 halen. Wat 
zal ons cijfer zijn? De woorden in Romeinen 3 liegen er 
niet om: er is niemand rechtvaardig, er is niemand die 
God zoekt, we hebben allen gezondigd … Dat valt 
tegen! We krijgen allemaal een onvoldoende; we zijn 
allemaal gezakt! We halen het doel niet waarvoor God 
ons heeft geschapen. Laat deze teleurstellende bood-
schap eens tot je doordringen: vanuit mijzelf dien ik 
God niet zoals het zou moeten en in mijzelf is er geen 
hoop. Gezakt …
Het goede nieuws is, dat er Eén wel geslaagd is: Jezus 
Christus. Hij heeft God gediend met héél Zijn hart, héél 
Zijn ziel en héél Zijn kracht. Alleen in Hem is er hoop 
voor jou en mij. En voor ieder die God nog niet kent.

Romeinen 3:9-20 en 23 (leer vers 23)&



29
DonDerDag 

Ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de 
Heere.  1 Samuël 1:15

Bidden is ... je ziel uistorten voor het aangezicht van de 
Heere. Zo zouden we van Hanna kunnen zeggen. Een 
zwaar leven heeft ze in haar kinderloosheid en daarmee 
ook nog eens getergd door de andere vrouw van Elkana. 
Jaarlijks trekken ze samen op naar Silo. Het is op een 
van die reizen dat Hanna haar hart uitstort voor de 
Heere. Overigens tot groot ongenoegen van Eli die 
ervan uitgaat dat ze dronken is. Daarop antwoordt ze 
waar ze mee bezig is: haar hart uitstorten. Dat is echt 
bidden! Geen ijdele omhaal van woorden, maar dat-
gene zeggen wat in je hart leeft. Dat kan verdriet zijn en 
zorg. Maar op de bodem van ons hart ligt ook nog wat 
anders. Ook dat moet uitgestort worden, zodat het 
weggenomen kan worden. Je zonde en schuld uitstor-
ten bij de Heere, opdat Hij door Christus verzoening 
schenkt. Een heilzame bezigheid! Bovendien mogen 
we weten als we met dat ‘uitstorten’ beginnen, dat dit 
al lang bij de Heere bekend is. Hij weet wat er op de 
bodem van ons hart leeft. En Hij wil dat we het bij Hem 
uitstorten, opdat we leven!

Lezen: 1 Samuël 1:1-19 Zingen: Psalm 62:5

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  sept.

augustus

06.47
20.35
00.52
16.15



donderdag 29 augustus

Wat verdien je?

Een beetje extra zakgeld is nooit weg. Je kunt de krant 
bezorgen en daar wat mee verdienen. Misschien help je 
’s zaterdags op de boerderij. Je krijgt een beloning voor 
de klussen die je doet. Mooi meegenomen!
In Romeinen 6 wordt ook over een salaris gesproken: 
het loon van de zonde is de dood. Anders gezegd: als 
je werkt bij het bedrijf ‘Zonde’, krijg je vast en zeker 
uitbetaald. De dood is wat je dan verdient …
Vandaag krijgen we opnieuw een indringende bood-
schap mee uit de Bijbel: we hebben allemaal gezon-
digd. Dat wil zeggen: God had niet de eerste plaats in 
ons leven. We zullen daarvan de gevolgen onder ogen 
moeten zien. We verdienen de dood. Dat betekent dat 
we Gods nabijheid moeten missen: in dit leven, maar 
ook als wij sterven. We zullen de eeuwigheid moeten 
doorbrengen zonder Zijn vriendschap en zonder Zijn 
genade. Zijn toorn rust dan op ons. Dat is erg! Onze 
situatie is niet zo rooskleurig. Maar God zij dank gaat de 
tekst verder: de genadegave van God is eeuwig leven. 
De Heere God zegt: ‘Je hebt de dóód verdiend, maar Ik 
wil je iets ánders geven.’ Het is een cadeau; je krijgt het 
gratis en voor niets. Wat dat is? Eeuwig leven! Dat is 
toch ongelooflijk, dat God ons zo wil behandelen? Het 
kan – dankzij Jezus Christus.

Romeinen 6:15-23 (leer vers 23)&



30
VrijDag 

Toen bad ik tot de God van de hemel.  Nehemia 2:4

Nehemia is zeer verdrietig. Terwijl hij in ballingschap 
verkeert, dringt het droeve bericht tot hem door dat 
Jeruzalem letterlijk en figuurlijk een puinhoop is. De 
stad, de plaats der begrafenissen mijner vaderen is 
woest en de poorten zijn met vuur verteerd, zo zegt hij.
Nehemia is geen somber man van zichzelf. Hij was nog 
nooit treurig geweest voor de koning. Het valt de koning 
dan ook onmiddellijk op en hij vraagt naar de oorzaak. 
Dit maakt Nehemia zeer bang. Toch vertelt hij de reden. 
Dan vraagt de koning: Wat verzoekt u nu?
En dan bidt Nehemia! Ongetwijfeld zal hij niet geknield 
zijn en gevraagd hebben om te mogen bidden.
Waarschijnlijk is zijn gebed niet meer dan een zucht tot 
God. Het is een heel spannend ogenblik en hij weet zich 
daarbij afhankelijk van God. Dit veronderstelt wel dat hij 
op een voorafgaand moment deze zaken met de Heere 
besproken heeft. Wie een nauwgezet gebedsleven 
kent, kan ook momenten in zijn leven kennen van een 
heel kort gebed. Niet meer dan een zucht. En dan te 
weten: ‘Wat ik beraad of wil betrachten, Hij kent van 
verre mijn gedachten.’

Lezen: Nehemia 2:1-11  Zingen: Psalm 139:1

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  sept.

augustus

06.48
20.33
--.--

17.01



vrijdag  30 augustus

Verliefd ...

Een onkerkelijk meisje vroeg mij eens: ‘Is God weleens 
verliefd?’ Het was een serieuze vraag en ik wilde er in 
alle eerlijkheid een antwoord op geven. Ik moest den-
ken aan Johannes 3:16: ‘Want zo lief heeft God de 
wereld gehad …’
Als je het hebt over verliefdheid, dan heb je twee men-
sen nodig: de jongen die gek is op het meisje, en het 
meisje dat stapel is op de jongen. De Heere God heeft 
zoveel liefde in Zich (Hij ìs zelfs Liefde, zegt de Bijbel) 
dat Hij Zijn liefde wil delen met mensen. Helaas hebben 
wij God de rug toegekeerd – denk maar aan Romeinen 
3:23. We hebben Gods liefde afgewezen en verdienen 
het om verloren te gaan … (Romeinen 6:23) De Heere 
zet echter alles in om ons terug te winnen: Hij geeft Zijn 
eigen Zoon! Geloof je in Hem, dan heb je eeuwig leven. 
Wat een liefde klinkt daarin door. Hij deed er alles aan 
om ons te redden.
Deze boodschap is verbazingwekkend en is het waard 
om doorverteld te worden. Vrienden en vriendinnen, 
buren en familieleden mogen het horen: God heeft je 
lief. Hij wil je redden. Heb je Zijn liefde al beantwoord?

Johannes 3:14-18 (leer vers 16)&



31
ZaterDag 

Wij hebben gezondigd. Daniël 9:5

Daniël is tot een belangrijke ontdekking gekomen, zo 
lezen we in de eerste verzen van dit hoofdstuk. Dat 
maakt dat hij er behoefte aan heeft om tot God te spre-
ken. Hij zoekt het aangezicht van de Heere.
Het is de moeite waard om het hele gebed op ons te 
laten inwerken. Twee zaken vallen dan op. In de eerste 
plaats stelt Daniël telkens tegenover elkaar: God en Zijn 
volk. Bij de Heere is de gerechtigheid en bij ons 
beschaamdheid. Bij de Heere onze God, zijn de barm-
hartigheden en vergevingen. Wij hebben gerebelleerd 
en niet gehoorzaamd.
Het tweede wat opvalt, is dat Daniël niet spreekt over 
‘het volk’, maar over ‘ons’. Hij sluit zichzelf in bij het 
volk. Laten we ons gebedsleven daar maar eens naast 
leggen. Als wij bidden voor bijvoorbeeld de overheid, is 
het dan met verborgen machteloosheid? Of is het 
omdat we ons medeschuldig voelen aan hoe het gaat? 
Wij (!) hebben God op het hoogst misdaan. Dan is er 
nog veel te bidden om veel vergeving. Tegelijkertijd 
mogen we dan ook heel ons volk opdragen aan de 
troon van God, waar Christus voor ons bidt.

Lezen: Daniël 9:1-23  Zingen: Psalm 106:4

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  sept.

augustus

06.50
20.30
01.44
17.40



zaterdag  31 augustus

Uw Woord vergeet ik niet

Vandaag gaan we eens kijken of je de bijbelverzen van 
de afgelopen week al een beetje kent. Per vers krijg je 
vier woorden – kun jij hem zo uit je hoofd opzeggen? 
Weet je ook nog waar dat vers in de Bijbel te vinden is? 
Overhoor elkaar maar eens. Succes!
•	Psalm 95:6 – neerbuigen, neerknielen, knielen, 

gemaakt
•	1 Korinthe 10:31 – eet, drink, anders, eer
•	Romeinen 3:23 – allen, gezondigd, missen, 

heerlijkheid
•	Romeinen 6:23 – loon, dood, genadegave, eeuwig 

leven
•	Johannes 3:16 – lief, wereld, eniggeboren, eeuwig 

leven

Psalm 119:9-16&
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1
ZonDag 

… dat men altijd moet bidden en niet de moed verlie-
zen. Lukas 18:1

Vandaag overdenken we een aansporing door Christus 
Zelf ons gegeven. Altijd bidden en niet de moed verlie-
zen. Ieder die het gebedsleven kent, kent waarschijnlijk 
ook wel tijden van verslapping van het gebed. Het is er 
maar zo.
Ook kan je de vraag bekruipen: mag ik altijd wel door-
gaan om te bidden voor hetzelfde? De Heere Jezus 
maakt met een gelijkenis duidelijk: altijd bidden en niet 
de moed verliezen! Het gaat over een rechter en een 
weduwe. De weduwe komt om haar recht. De rechter 
− die meer aan zichzelf dan aan het recht denkt − voelt 
er niet veel voor. Toch blijft de weduwe aanhouden. En 
ten slotte vindt ze gehoor. Als een egoïstische rechter 
toch uiteindelijk hoort, zal God (de rechtvaardige Rech-
ter) dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen die dag 
en nacht tot Hem roepen? Misschien is er iets in uw 
leven waar u lange tijd voor gebeden hebt. Of u staat op 
het punt om te stoppen voor die ene zaak te bidden. 
Dan klinkt vandaag de oproep: altijd bidden en niet de 
moed verliezen. Zo slaan wij het oog op onze Heer’ tot 
Hij ook ons genadig zij.

Lezen: Lukas 18:1-8  Zingen: Psalm 123:2

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  sept.

september

06.52
20.28
02.42
18.13



zondag  1 september

Goed nieuws

Heb je weleens van gehoord van goednieuws.com? Op 
deze site vind je niet de sombere berichten die je dage-
lijks in de krant leest of op het journaal ziet, maar alleen 
positief nieuws. Zo lees je bijvoorbeeld over een vrouw 
van 105 die nog vrijwilligerswerk doet in een zieken-
huis. Of er wordt verteld over een kat die zijn baasje 
heeft gered. Leuk dat mensen (en blijkbaar ook dieren!) 
soms in het zonnetje worden gezet.
Goed nieuws: in de Bijbel wordt dat ‘Evangelie’ genoemd. 
Paulus schrijft in het stukje van vandaag dat hij dank-
baar is dat hij door de Heere is uitgekozen om dit Evan-
gelie verder te vertellen. Maar let op: Paulus blijft 
bescheiden. Het goede nieuws gaat niet zozeer over 
hem. Hij beseft maar al te goed dat hij een christenhater 
was. Hij noemt zichzelf de voornaamste (of de ergste) 
van alle zondaars. Het Evangelie gaat vooral over één 
Persoon: Jezus Christus. Zonder Hem zou het nieuws 
niet goed zijn. Laten wij, als we iets willen uitdragen van 
dit goede nieuws, ook maar heel bescheiden blijven. 
We willen de schijnwerpers toch niet op onszelf richten, 
maar alleen op Jezus!

1 Timotheüs 1:12-17 (leer vers 15)&



2
MaanDag 

Maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.
 Lukas 22:42

Eén van de meest aangrijpende bijbelgedeelten. De 
gebedsworsteling van Jezus in de hof van Gethsemané. 
Hij heeft Zijn discipelen de opdracht gegeven om te 
bidden dat ze niet in verzoeking komen. Ze kunnen het 
niet. Zelf gaat Hij een steenworp verder, knielt en bidt. 
‘Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg, 
maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.’ Wie 
zal de diepte van het lijden dat aanstaande is peilen? 
Onze zonden droeg Hij! Het lijden grijpt Hem aan. Toch 
bidt Hij om de wil van de Vader. Het verlossingswerk 
gaat door. U en ik kunnen zalig worden! Intussen zit er 
ook een andere les voor ons in dit gebed. Hoe vaak bid-
den we het Jezus na? ‘Uw wil geschiede’? Voor wie dat 
werkelijk mee bidt, komt ook de vraag naar gebedsver-
horing in een ander perspectief te staan. Immers, wij 
meten de verhoring vaak af aan het al dan niet beant-
woorden van onze gebeden. Zouden we niet veel meer 
en vaker moeten bidden: Leer mij naar Uw wil te hande-
len? Dan zingen we ook het vervolg: Heer’ mijn God ik 
zal U loven.

Lezen: Lukas 22:39-40 Zingen: Psalm 86:6

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  sept.

september

06.53
20.26
03.43
18.42



maandag  2 september

Ik zie wat het is!

Speel je wel eens het spel ‘Pictionary’? Iemand uit de 
groep tekent een woord; de rest probeert het zo snel 
mogelijk te raden. Lastig hoor! Eerst zie een lijn. Je hebt 
geen idee wat dat moet voorstellen … Dan zie je een 
driehoek en dan nog iets. Ineens weet je het: een stuk 
pizza!
Diezelfde ervaring kun je hebben als je kijkt naar het 
reddingsplan van God. Zijn plan was al vroeg in de 
geschiedenis bekend: Adam en Eva kregen de moeder-
belofte. Mozes sprak over een speciale Profeet die zou 
komen. Tegen Abraham zei God dat alle geslachten op 
aarde gezegend zouden worden uit Abrahams familie. 
De profeet Jesaja sprak over een ‘lijdende knecht’. Het 
werd echter niet helemaal duidelijk hoe God het zou 
doen. Toch heeft Hij Zich aan Zijn beloften gehouden. 
Wij mogen nu terugkijken hoe Hij dat in de geschiede-
nis van het Oude en Nieuwe Testament heeft gedaan. 
Met de hulp van de Heilige Geest zien we vol verwon-
dering de duidelijke lijnen van dit reddingsplan. Wat de 
profeten al eeuwenlang hadden aangekondigd, is 
gebeurd: Jezus is de Redder van zondaars.

Handelingen 3:17-26 (leer vers 18)&



3
DinsDag 

De Geest Zelf echter pleit voor ons ...  Romeinen 8:26

Zo op het eerste gezicht een bemoedigende belofte. De 
Heilige Geest Zelf pleit voor ons! De aanleiding is echter 
dat we zelf niet weten wat we bidden zullen zoals het 
behoort. Paulus heeft geschreven over de schepping. 
De schepping zucht. Alles kraakt in zijn voegen. Dui-
zend zorgen, duizend doden ...
In die zuchtende schepping leven zuchtende kinderen 
van God. Immers, Paulus schrijft over ‘wij die de eerste-
lingen des Geestes hebben’. Ook wij zuchten in ons-
zelf. Wat is er aan de hand? We weten niet wat we 
bidden zullen, zoals het behoort. Dat is ellendig! Je 
handen kun je nog wel vouwen en je ogen sluiten, maar 
het wil maar niet lukken om de juiste woorden te vin-
den. In dat kader staat dat de Heilige Geest Zelf voor 
ons pleit. Even verderop staat dat Christus voor ons 
bidt. Daarover morgen meer. Hier lezen we dat de Hei-
lige Geest voor ons bidt. De Geest bidt als wij zoeken 
en tasten naar woorden. Of zelfs zonder woorden zuch-
ten tot God. De Geest komt erin mee.
De Geest Die ons gegeven is en nooit meer van ons 
wijkt. ‘Uw goede Geest bestier mijn schreden.’

Lezen: Romeinen 8:18-30  Zingen: Psalm 143:10

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  sept.

september

06.55
20.23
04.47
19.07



dinsdag  3 september

Geloof

‘Wat moet ik doen om zalig te worden?’ riep de cipier. 
Waarom riep hij dat? Zou het zijn omdat hij twee keer 
met de dood in aanraking was gekomen? Eerst was daar 
de aardbeving, vlak daarna deed hij een zelfmoordpo-
ging. Hij was bang voor de zware straf die hem boven 
het hoofd hing (hij had immers niet goed opgelet!). Toch 
wist de cipier dat Paulus en Silas hem konden vertellen 
hoe hij gered moest worden. (vers 17)
Misschien ken jij ook wel iemand die christen wil worden, 
maar niet weet hoe dat moet. Hoe zou je hem of haar 
antwoorden? Paulus en Silas zeggen het volgende: 
‘Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig wor-
den, u en uw huisgenoten.’ Het gaat om het gelóóf. Maar 
wat is dat precies? In de Heidelberger Catechismus 
wordt dat heel duidelijk samengevat. Twee dingen zijn 
belangrijk:
1. Je weet zeker dat datgene wat de Bijbel zegt, echt 

waar is.
2. Je stelt je vertrouwen op de Heere. Hij geeft je verge-

ving van zonden door wat Jezus heeft gedaan.
De Heilige Geest wil je hierbij helpen. Van Hem krijg je 
dat ‘zeker weten’ en dat ‘vaste vertrouwen’.

Handelingen 16:25-34 (leer vers 31)&



4
WoensDag 

Die ook voor ons pleit.  Romeinen 8:34

Gisteren lazen we in het voorgaande gedeelte van dit 
hoofdstuk over het zuchten van de schepping en over 
het zuchten van Gods kinderen. In dat kader lazen we 
van het bidden van de Heilige Geest. Vanaf vers 31 
komt er een heel andere toon. Er klinkt een lied van 
overwinning. Hoewel nog midden in de strijd van het 
leven, klinkt toch: Zo God voor ons is, wie zal tegen ons 
zijn? Dan wordt het zaligmakende werk van Christus 
bezongen. Hij is gestorven, ja, maar wat meer is, opge-
wekt. En Hij zit aan de rechterhand van God en pleit 
voor ons. De Heilige Geest bidt hier op aarde in en voor 
ons. Christus bidt bij de Vader voor ons. Wat een troost! 
Wie kent niet de aanvechting in de gebeden? Wie maakt 
nooit eens mee dat bidden niet meer dan zuchten is? 
Maar hoe klein ons bidden ook is: Christus bidt voor 
ons! Zo blijkt ook in ons bidden alles op Christus gericht 
te zijn. Hij zit ter rechterhand Gods. Dat is de hand 
waarmee de Heere regeert. En dat regeren heeft dus 
alles te maken met het bidden van Christus.
Wie dat overdenkt, kan niet anders dan tot de lofzang 
komen: want ik ben verzekerd!

Lezen: Romeinen 8:31-39 Zingen: Psalm 98:1

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  sept.

september

06.57
20.21
05.54
19.31



woensdag 4 september

Een nieuwe manager

Was er laatst een voetbalclub in het nieuws die op nati-
onaal of Europees niveau niet goed genoeg scoorde? 
Als dat gebeurt, wordt soms de trainer de laan uitge-
stuurd of hij neemt zelf ontslag. Een nieuwe trainer 
wordt benoemd. Hij en zijn elftal doen erg hun best. Het 
gevolg: de resultaten schieten ineens omhoog. Er is 
een nieuwe aanpak en het werkt!
Als de Heere in je leven komt, verandert er ook nogal 
wat. Hij wordt als het ware je nieuwe manager. Jìj hebt 
het niet meer voor het zeggen in je leven. Je wilt ziels-
graag doen wat Hìj van je vraagt. Hoe merk je dat? We 
hebben het gelezen: je bent één van hart en ziel met 
andere christenen, je hebt elkaar lief, je bent vriendelijk, 
je houdt je tong in bedwang ... en ga zo maar door.
Zo begin je, met vallen en opstaan, te lijken op Degene 
die nu je leven bestuurt: Jezus Christus!
Zelf zegt Hij hierover het volgende: ‘Zoals Ik u liefgehad 
heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen 
inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder 
elkaar hebt.’ (Johannes 13:34b, 35)

1 Petrus 3:8-12 (leer vers 8)&



5
DonDerDag 

Bid zonder ophouden. Dank God in alles.
 1 Thessalonicensen 5:17,18

Paulus gaat zijn eerste brief aan de Thessalonicensen 
afronden. Voordat hij hen groet, schrijft hij nog enkele 
vermaningen, waaronder ook deze. Hij vermaant hen te 
bidden zonder ophouden. En God in alles te danken.
Als wij al aan danken toekomen, doen we dat vaak 
nadat we datgene wat we vroegen ook inderdaad ont-
vangen hebben. Echter, als we goed lezen, is er naast 
het aanhoudende bidden ook een voortdurend danken. 
Maar je weet toch niet of je ook werkelijk ontvangt? Er 
staat echter niet dat we God moeten danken vóór alles, 
maar ín alles. Dus hier wordt niet gedacht aan het dan-
ken voor wat we ontvangen hebben, maar het danken in 
alle omstandigheden. Is dat geen onmogelijke opdracht? 
Kennelijk niet. In alles is er reden om te danken. We kun-
nen beginnen met te danken voor het feit dat God Zijn 
Zoon gaf tot ons behoud. Danken voor het weten dat Hij 
in alle omstandigheden nabij is. Danken dat niets en nie-
mand mij scheiden kan van de liefde van God. Danken 
voor het geloof. Immers, zonder dat vergaan we in ver-
driet.

Lezen: 1 Thessalonicenzen 5:12-22 Zingen: Psalm 27:7

Zon op Nieuwe maan
Zon onder 
Maan op
Maan onder

september

06.58
20.19
07.02
19.53



donderdag 5 september

Toekomst

‘Wat geloven mensen die niet in de hemel of hel gelo-
ven?’ Deze vraag werd laatst door een leerling gesteld. 
Een paar antwoorden werden gegeven, zoals: ‘Je geest 
blijft nog rondzwerven’, en: ‘Na de dood is er gewoon 
niets.’ Hoe dan ook, veel mensen die zonder God leven 
proberen het beste uit het leven te halen – voordat het 
afgelopen is. De Bijbel laat echter zien dat het beste 
nog komt! We lezen over een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde. Zoals aan het begin van de tijd alles 
prachtig was (Adam en Eva hebben er even van kunnen 
genieten), zo zal het ook weer worden als aan de 
geschiedenis een einde komt. Alles wat goed en mooi 
is, zal dan een plekje krijgen. Alles wat verdrietig is en 
naar, zal verbannen worden. En dan lezen we de prach-
tige woorden: ‘Ik zal vrolijk zijn over Mijn volk!’ De Heere 
God zal blij zijn als jij, (vul je naam maar in), er bent.
Jezus zegt het zo: ‘Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al 
was hij gestorven, en een ieder die leeft en in Mij gelooft, 
zal niet sterven in eeuwigheid.’ (Johannes 11:25-26)
Vertel dat maar aan ieder die het wil horen!

Jesaja 65:17-25 (leer vers 17)&
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VrijDag 

… wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor 
Hem, Die op de troon zat, en aanbaden Hem.  
 Openbaring 4:10

Aanbidding. We hebben de afgelopen weken stilge-
staan bij het gebedsleven. Vandaag gaat het over het 
aanbidden. Vergis ik me als ik zeg dat dit wel wat onder-
bedeeld is bij ons? In de hemel niet! Johannes ziet door 
de geopende deur in de hemel. Hij ziet onder andere 
vier dieren. Ze geven heerlijkheid en eer en dankzeg-
ging aan Hem, Die op de troon zit. En dan kunnen de 
vierentwintig ouderlingen niet achterblijven. Ze aanbid-
den Hem, Die leeft in alle eeuwigheid. Kenmerkend 
voor aanbidding is het prijzen van God. Hem loven en 
eren. Pure aanbidding vraagt dus niet meer iets, maar is 
alleen gericht op de eer van God. De aanbidding waar-
van we hier getuige zijn, vindt plaats in de hemel. Op 
aarde zullen gebeden ook altijd de belijdenis van schuld 
in zich hebben. En vragen naar het nodige voor het 
leven. Maar dat wil niet zeggen dat we ons niet zouden 
oefenen in het aanbidden. Sterker nog: in het gebed dat 
Jezus ons leerde gaat het voorop: Uw Naam worde 
geheiligd!
En het sluit er ook mee: lofprijzing tot in eeuwigheid.

Lezen: Openbaring 4  Zingen: Psalm 89:1

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  okt.

september

07.00
20.17
08.12
20.16



vrijdag  6 september

Verwondering

Heb je de Eiffeltoren in Parijs weleens in het echt gezien? 
Ik weet nog dat ik er vlakbij stond. Ik keek naar boven en 
dacht: ‘Wow! Wat een constructie! Zoveel ijzer, zoveel 
bouten en wat een hoogte!’
Paulus heeft in de Romeinenbrief geschreven hoe God 
Joden en heidenen wil redden. Hij kan het niet laten om 
in verwondering uit te roepen: ‘Oh, diepte van rijkdom … 
’ En: ‘Wat is God groot! Zijn rijkdom, wijsheid en kennis 
zijn onmeetbaar. (…) Want alles komt van God, alles 
bestaat door God en alles eindigt in God. Voor Hem is 
alle eer, voor altijd en eeuwig. Amen!’ (Vertaling: Het 
Boek)
We zijn aan het einde gekomen van de stukjes over 
Gods reddingsplan voor mensen. Denk eens na over 
wat je hebt geleerd deze twee weken. Lukt het om een 
lijn te zien van de schepping via de zondeval naar 
Degene die ons kan redden en naar de nieuwe toe-
komst? Wie had ooit zoiets kunnen bedenken dan God 
alleen! Laten we elkaar aanmoedigen om de Heere te 
aanbidden.

Romeinen 11:33-36&
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ZaterDag 

Ja, kom, Heere Jezus! Openbaring 22:20

We lezen het voorlaatste vers van de Bijbel. Die van 
deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. 
Ja kom, Heere Jezus. De hele Bijbel loopt kennelijk uit 
op de verwachting van de spoedige komst van Jezus. 
Hij belooft het Zelf. Het antwoord daarop is: Ja, kom, 
Heere Jezus. De voorlaatste regel bevat dus ook een 
gebed. Een kort gebed. Een zucht van verlangen! Kom, 
Heere Jezus! We stonden de afgelopen weken stil bij 
verschillende gebeden van mensen in de Bijbel. Ons 
gebedsleven werd doorgelicht. En dat alles naar aanlei-
ding van de vraag van de discipelen aan Jezus om hen 
te leren bidden. Wie het werkelijk geleerd heeft, die 
heeft ook gemerkt: bidden versterkt de band tussen 
God en Zijn kinderen. In de gebeden is geklaagd en 
geloofd. Er is gedankt en gesmeekt. Maar dat alles 
loopt uit op een sterk verlangen om Hem te ontmoeten 
met Wie we voortdurend gesproken hebben. Laten we 
ons nog eens nauw onderzoeken vandaag: verlang ik er 
werkelijk naar om Christus te ontmoeten? Is dat het 
blijde vooruitzicht dat mij streelt? De genade van onze 
Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Lezen: Openbaring 22:6-21  Zingen: Psalm 17:3,8

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  okt.

september

07.02
20.14
09.23
20.40



zaterdag  7 september

Inprenten

Tijdens het bijbellezen heb je je oren nodig – of ogen als 
je het zelf leest – én je verstand. Zo kun je voorkomen 
dat de woorden het ene oor ingaan en het andere uit. 
Volgens Mozes (de schrijver van het boek Deuterono-
mium) is het de opdracht van ouders om hun kinderen 
te helpen bij het inprenten van de Bijbel. Bovendien 
vraagt God van ons dat die woorden in ons hart belan-
den.
Staan de volgende bijbelverzen al in je geheugen gegrifd? 
Probeer het eens!
1.  1 Timotheüs 1:5 – betrouwbaar, aanneming, 

Christus Jezus, zondaars
2.  Handelingen 3:18 – God, vervuld, profeten, lijden
3.  Handelingen 16:31 – geloof, zalig, u, huisgenoten
4.  1 Petrus 3:8 – ten slotte, eensgezind, meeleven, 

broeders, barmhartig, vriendelijk
5.  Jesaja 65:17 – hemel, vorige dingen, opkomen, hart
6.  Romeinen 11:33 – diepte, wijsheid, 

ondoorgrondelijk, onnaspeurlijk

Deuteronomium 6:4-9&
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ZonDag 

Toen u achter Mij aan ging in de woestijn.  Jeremia 2:2

De komende dagen lezen we enkele woestijn-teksten 
vanuit de profeten. Vandaag roept Jeremia de tijd van 
de woestijn in herinnering. De inzet bij Jeremia is niet de 
woestijn als plaats van oordeel en van moeite. Het roept 
hier in de eerste plaats geen negatieve gedachten op. 
Eerder het tegenovergestelde.
Het is de tijd dat Israël achter de Heere aan ging, die 
wonderlijke tijd, dwars door de onmogelijkheid heen. 
Daar gingen ze, achter Hem aan, door de Rode Zee. 
Kent u die tijd? Dat er voor uzelf geen weg ter ontko-
ming was, en de Heere u verloste uit het diensthuis der 
zonde en de weg baande door Jezus Christus? Het 
waren de bruidsdagen, zegt vers 2, waar de Bruidegom 
Zijn liefde heeft verklaard aan de bruid, waar de Heere 
het volk heeft ondertrouwd. En deze liefde kan niet 
onbeantwoord blijven. De eeuwige liefde van de Brui-
degom wekt de liefde op bij de bruid. Het is de tijd 
waarin de bruid zich verheugt in haar Man, in haar 
Krijgsheld, en in liefdevolle gehoorzaamheid niet bij 
Hem vandaan kan, maar achter Hem aan gaat.

Lezen: Exodus 5:1-9 Zingen: Psalm 18:voorzang

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  okt.

september

07.03
20.12
10.36
21.06



zondag  8 september

Shalom!

Toen we onder Dinka’s in Zuid-Soedan gingen wonen, 
leerden we al snel een daar veelgebruikt woord: apade-
rith (spreek uit apadderiet). Dit betekende goed, lekker, 
mooi, en ook bedankt. Het was een heel positief woord 
dat we vaak gebruikten.
Het Hebreeuws kent een soortgelijk positief woord: 
shalom. Shalom betekent vrede, heelheid, gezondheid, 
voorspoed en veiligheid. De Joden gebruiken dit woord 
tegenwoordig wel als groet op straat. (Toch wat beter 
dan ‘hi’ – vind je niet?) Met shalom wens je de ander 
een hele diepe en rijke vrede toe. Of eigenlijk spreek je 
een verlangen uit naar hoe de wereld ooit was en was 
bedoeld: shalom is Gods idee van een goede wereld.
In die goede wereld was er vriendschap tussen mens 
en God. Maar er was ook vrede en liefde tussen men-
sen en de mens had een juist beeld van zichzelf. Boven-
dien was er zorg voor de schepping en alles wat God 
gemaakt had. Kortom: algehele vrede, shalom!
Vandaag de dag is die shalom soms ver te zoeken – dat 
weten we allemaal. En juist daarom is het Evangelie van 
vrede zo’n blijde boodschap! God Zelf gaat die shalom 
werkelijkheid maken. Hij is al begonnen …

Kolossenzen 1:13-20&
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MaanDag 

Ik denk aan u.  Jeremia 2:2

Waar is de liefde gebleven? Het heeft in onze tekst iets 
smartelijks. Het is de Bruidegom die terugdenkt aan 
Zijn liefde, die Hij het volk schonk in haar jeugd. Niet de 
bruid, maar de Bruidegom denkt terug aan de dag dat 
Hij haar ondertrouwde en Zijn verbond sloot bij de 
Horeb, en Zijn liefde nog met wederliefde werd beant-
woord.
In schril contrast staat de huidige situatie. Juist dit 
maakt dat de afval en de ontrouw van het volk des te 
scherper uitkomen. Zou God niet terug mogen denken 
aan die ogenblikken dat Israël verlost werd en een lof-
lied aanhief aan de andere zijde van de Rode Zee? 
Klaagt deze geschiedenis u aan, omdat God in uw leven 
terugdenkt aan Zijn verlossingswerk? Waar u Hem voor 
geprezen en beleden hebt en beloofd hebt Hem na te 
volgen?
Is het niet beschamend, nu de Heere daaraan denkt, 
dat wij die woorden zijn vergeten en ons leven er van-
daag misschien wel in schril contrast mee is? Roept het 
niet tot verootmoediging, tot gebed? Denk aan mij toch 
in gena!

Lezen: Jeremia 2:1-7  Zingen: Psalm79:4

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  okt.

september

07.05
20.09
11.49
21.37



maandag  9 september

Rijkdom = Vrede

Ontwikkelingsprojecten in Zuid-Soedan zetten me vaak 
aan het denken: kunnen buitenlandse euro’s, trainingen 
en activiteiten armoede oplossen? Het kan mensen hel-
pen, zeker, maar armoede oplossen? Nog een stap ver-
der en je vraagt je af wat armoede eigenlijk is. Waren 
Adam en Eva arm? Zij liepen immers naakt rond in een 
tuin …
Wij zijn rijkdom en armoede gaan definiëren in termen 
van de hoeveelheid spullen die we hebben en de hoogte 
van onze spaarrekening. Maar rijkdom gaat ook over 
jouw relaties: leef jij in vrede met God, met je mede-
mensen? Rijkdom gaat over hoe gezond jij bent en 
leeft. En is het ook geen rijkdom om te genieten van de 
prachtige natuur, als je naar school fietst?
Natuurlijk gaat shalom ook over voorspoed en het is 
een zegen om genoeg geld te hebben voor je eerste 
levensbehoeften. Maar het gaat over zoveel meer en 
dat zie ik ook in Zuid-Soedan. Geld alleen is geen vol-
waardig antwoord op armoede. Het moet ook over 
onze relaties gaan en over vrede met God!
Denk hier eens over na vandaag: hoe rijk ben jij? Zoek 
naar vrede met je ouders, broertjes en zusjes, vrienden, 
leraren op school. Zoek naar vrede met God!

Maleachi 2:5-7&
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DinsDag 

Ben Ik voor Israël een woestijn geweest ...?
 Jeremia 2:31

Het volk is wel door de woestijn gegaan, maar over de 
Heere hebben ze toch geen reden om te klagen. Hij 
heeft hen niet alleen uit Egypte verlost, maar ook door 
de woestijn geleid. Door een land van wildernis en kui-
len heen bracht Hij hen in een vruchtbaar land.
De Bruidegom is trouw gebleven aan Zijn belofte. Wat 
voor reden heeft de bruid om Hem te verlaten? Zij waren 
door de Heere verlost. Hij had ze in de woestijn gebracht 
om Zich aan dit volk te verbinden. Dit volk was toege-
wijd aan de Heere.
Kijkt u nog maar eens naar vers 3. Letterlijk staat er: 
Heiligheid was Israël de Heere. Het wijst op hun afzon-
dering van de andere volken. In het bijzonder van de 
afgoden van die volken. God wil geen gedeelde plaats! 
Dit neemt Hij Israël kwalijk: dat zij hun vertrouwen stel-
len op de volken rondom hen en hun afgoden. De Heere 
is geen woestijn. Bij Hem is de wil en het vermogen ons 
al het goede te geven, voor het tijdelijke en eeuwige 
leven. Buiten Hem, zo eindigt hoofdstuk 2, zult u niet 
voorspoedig zijn.

Lezen: Jeremia 2:31-37  Zingen: Psalm 37:2

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  okt.

september

07.07
20.07
13.01
22.13



dinsdag  10 september

De vrede getekend

‘De vrede is getekend!’ Dat nieuws zong in 2005 rond in 
Soedan, toen Noord- en Zuid-Soedan een vredesver-
drag ondertekenden. De vrede werd officieel door de 
krabbels van belangrijke mannen op papier. Maar 
natuurlijk was er van alles aan vooraf gegaan: legers 
hadden gevochten, bemiddelaars hadden zich opge-
worpen en er waren onderhandelingen gevoerd. Maar 
het kwam er uiteindelijk op neer dat de vrede bezegeld 
werd met een handtekening.
Christus bewees Zijn liefde door voor ons te sterven 
toen we nog zondaars waren, lezen we in Romeinen 5. 
Heb je dit wel eens echt tot je laten doordringen? 
Gestorven … voor jou? Omdat God jou erbij wil heb-
ben? Door geloof kun je toegang krijgen tot Gods 
genade.
In Gods plan van vrede, heelheid en voorspoed – Zijn 
shalom – is het belangrijk dat de vrede met jou officieel 
getekend wordt. De strijd is al gestreden en de Bijbel 
heeft je de vrede al aangeboden. Gods vrede, hoe zou 
je zonder kunnen?
Ik hoop dat het al rondzingt in je leven: de vrede is gete-
kend! Dat mag je dan de rest van je leven vieren!

Romeinen 5:1-8&
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WoensDag 

Waarom zegt dan Mijn volk: Wij zijn ongebonden, wij 
komen niet meer naar U toe?  Jeremia 2:31

Het ligt inderdaad niet aan de Heere, maar de zonde 
komt openbaar; vrij willen zijn, je eigen weg gaan en 
niet terugkeren onder de genadige heerschappij van de 
Heere.
De bruid die niet meer terugkomt naar haar Bruidegom! 
Herinnerde de woestijn in dit hoofdstuk aan de trouw-
dag, vanaf nu krijgt de woestijn een negatieve lading 
van oordeel. Het gericht waarmee de Heere komt, wordt 
in hoofdstuk 4 vergeleken met de gloeiend hete woes-
tijnwind die uit het oosten opkomt.
Had Hij ze gebracht in een vruchtbaar land om de vrucht 
daarvan en het goede daarvan te eten? Nu ziet de 
Heere het al voor Zich hoe dit land weer woest en leeg 
zal zijn. En het vruchtbare land was een woestijn gewor-
den. Zijn liefde wordt niet beantwoord, dat roept bij 
God een brandende toorn op. De woorden die wij van-
daag lezen, doen sterk denken aan wat we lezen in 
Genesis 1. Het is of de Heere Zijn handen terugtrekt. 
‘Toch zal Ik er geen vernietigend einde aan maken, toch 
nog ... nochtans ...’

Lezen: Jeremia 4:22-28  Zingen: Psalm 81:13,15

Zon op e.k. 12  sept.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  okt.

september

07.08
20.05
14.10
22.58



woensdag 11 september

Leven in vrede

Al was het vredesverdrag dan getekend, léven in vrede 
bleek nog wel wat anders te zijn! Door de jarenlange 
oorlog in Soedan was er een cultuur van geweld ont-
staan. Mensen wisten niet goed hoe je dat moest doen: 
in vrede samenleven, met respect voor elkaar. En ze 
wisten ook niet dat vrede vaak hard werken betekent en 
toewijding vraagt. En dat je dus niet naar de wapens 
grijpt bij het eerste de beste verschil van mening. In vre-
destijd doen we dingen anders …
En zo is het ook als we vrede hebben met God. Dag na 
dag in Zijn vrede leven, gaat niet zomaar. Hoe leef je 
precies een leven in vrede, terwijl je merkt dat je keer op 
keer God teleurstelt?
God zegt dat je mag leven uit genade. Dat betekent niet 
dat we de standaard naar beneden halen, zo van: ‘Het 
maakt niet zoveel uit hoe ik leef.’ Maar wel dat er verge-
ving is als we eerlijk, keer op keer, onze zonden belij-
den. En ook dat God ons wil helpen om meer van Zijn 
vrede te begrijpen. Want we kunnen nog veel dingen 
leren. Dat je bijvoorbeeld niet iemand anders op zijn 
dak geeft bij de eerste de beste ruzie, maar dat je een 
vredestichter wordt. En dat je dus iets doorgeeft van 
het mooie dat God begonnen is in jouw leven. Want in 
vredestijd doen we dingen anders – toch?

Romeinen 6:12-14&
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DonDerDag 

Gezegend is de man ...  Jeremia 17:7

Deze woorden staan in schril contrast met vers 5, daar 
wordt de man vervloekt. Voor de profeet blijkt er geen 
derde weg te zijn, dat laat de liefdesrelatie niet toe.
Deze man is met zijn hart van de Heere afgeweken en 
bevindt zich niet alleen in de woestijn, maar is zelf ook 
tot een wildernis geworden. Ervaart u dáárom een 
geestelijke doodsheid en mist uw leven de vrucht, 
omdat de Heere het moet doen met een gedeelde 
plaats?
Waarom is die andere man gezegend? Omdat hij op de 
Heere vertrouwt. De Heere ís zijn vertrouwen. De Heere 
is de Springader van het levende water waardoor de 
doodse wildernis verandert en tot leven komt. Bid mee 
vandaag: Genees mij, Heere! en ik zal genezen worden, 
verlos mij en ik zal verlost worden, want U bent mijn 
lofzang. Die de Heere verlaten zullen beschaamd wor-
den, maar Israëls Verwachting beschaamt niet, maar 
zegent! Hij zal zijn als een boom, die aan het water 
geplant is, … en gevoelt het niet, wanneer er een hitte 
komt, maar zijn loof blijft groen; … en houdt niet op 
vrucht te dragen.

Lezen: Jeremia 17:1-14  Zingen: Psalm1:1,2

Zon op Eerste kwartier
Zon onder
Maan op
Maan onder

september

07.10
20.02
15.14
23.53



donderdag 12 september

Beelddrager

Dora was haar naam. Ze liep verdwaasd rond tussen de 
krotten en het vuil, dronken en onder invloed van drugs. 
Een mooi meisje, met donkere ogen en een pikzwarte 
huid. Haar korte rokje en truitje waren vies. Ze was 
veertien jaar – en prostituee in Juba, de hoofdstad van 
Zuid-Soedan. Toen ze ons zag, begonnen haar tranen 
te stromen en haar gezicht begroef ze in de hals van 
mijn collega.
Dat zijn de momenten dat je met vochtige ogen merkt 
hoe ver we zijn afgedwaald van Gods mooie plan met 
Zijn mensen en schepping. En toch … we zijn als men-
sen geschapen naar het beeld van God. We lijken op 
onze Maker. Ook Dora. Ze is geen prostituee. Ze is een 
mensenkind, gemaakt naar het beeld van God, maar 
hopeloos verstrikt in armoede. Dora voelde zich even-
veel waard als het vuil waar ze doorheen liep.
Gods shalom is ook bedoeld voor vrede met onszelf. 
We mogen onszelf zien als Gods beelddragers. En hoe 
moeilijk of hopeloos een situatie voor iemand ook kan 
zijn, God hecht heel veel waarde aan ieder van ons – 
ook aan jou! Gods liefde is zo echt, dat Hij in Dora een 
parel ziet in Zijn hand. Een leven dat Hij wil redden en in 
Zijn Koninkrijk wil hebben. Ook jij bent van waarde, 
want je bent een beelddrager van de God Die je maakte.

Genesis 1:27 en Lukas 12:6-7&
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VrijDag 

… genade gevonden in de woestijn.  Jeremia 31:2

Genade in de woestijn. Juist in deze combinatie moet 
het u tot verwondering brengen. Het volk vindt genade 
in hun geestelijke doodsheid. De trouw van de Heere is 
sterker dan Zijn verbolgenheid. Aan de bruid, die van-
wege haar ongerechtigheid was weggezonden, ver-
klaart de Bruidegom opnieuw Zijn liefde. Nee, niet 
vanwege het volk, maar omdat Ik u liefgehad heb met 
een eeuwige liefde. Daarom heb Ik u getrokken met 
goedertierenheid.
Een eeuwige liefde, dat wil zeggen, een liefde die altijd 
vóór onze wederliefde uit gaat. Eeuwige liefde, dat wil 
ook zeggen, het is een liefde die aanhoudt. Die van 
geen ophouden weet. Die blijft kloppen op de deur van 
uw hart, die blijft nodigen, die blijft trekken met koorden 
van liefde.
Zo doet God dat en tegen die trekkracht bent u niet 
opgewassen. Met die trekkracht trekt Hij de grootste 
zondaren naar Zich toe. En dan ontvangt de bruid alles 
terug wat de Bruidegom haar in Zijn toorn ontnomen 
had. Ook dat is genade! Ik zal u weer bouwen en u zult 
gebouwd worden.

Lezen: Jeremia 31:1-14 Zingen: Psalm 67:1

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  okt.

september

07.12
20.00
16.10
00.57



vrijdag  13 september

Iedereen gelijk

Vrouwen in Zuid-Soedan zijn bezit. Als je een Dinka 
man naar zijn rijkdom zou vragen, heb je kans dat hij het 
aantal vrouwen noemt dat hij heeft. En de man is niet 
alleen de baas, je krijgt ook de indruk dat vrouwen min-
der waard zijn. Dat begint al bij jonge meisjes, die hard 
mee moeten werken met hun moeder. Jongetjes maken 
vaker gewoon de school af of kunnen spelen met 
vriendjes.
Wat mooi om dan uit de mond van God te horen dat 
mannen en vrouwen, jongens en meisjes, beiden naar 
Gods beeld zijn gemaakt. En alleen al daarom zijn ze 
evenveel waard voor God. Je wordt voor God dus niet 
meer waard als je naar het VWO kunt, of als je goed in 
de groep ligt. En je wordt ook niet minder waard als je 
stottert of niet zo sportief bent. Waar het God om gaat 
is of jouw hart van Hem is, en van Hem alleen! En als 
dat zo is, dan kan God jou gebruiken zoals je bent 
gemaakt en zoals Hij je zal maken.
In Openbaring wordt ons verteld dat er straks een grote 
groep mensen voor Zijn troon zal staan om Hem te aan-
bidden. Dat is de meest diverse groep die je ooit hebt 
gezien. Van alles wat! En het mooie: we zullen één zijn 
in onze liefde en aanbidding voor Jezus!

Openbaring 7:9-12&
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ZaterDag 

Sta op, laten wij opgaan naar Sion, naar de Heere, onze 
God!  Jeremia 31:6

Vandaag krijgen wij een voorbeeld van de trekkracht 
van God. Hier zijn namelijk de wachters van Efraïm aan 
het woord. De profeet Hosea vertelt ons dat zij het huis 
van God hebben gehaat en een strik spanden voor 
degenen die op weg gingen naar het huis van God.
Kijkt u eens waar de trekkracht van God toe in staat is: 
de wachters zingen: Kom, ga met ons en doe als wij, 
laat ons opgaan naar Sion, tot de Heere, onze God.
Hoort u het? Efraïmieten onder ons, die dit lezen, maar 
innerlijk zover zijn afgeweken. Bij de Heere is ontfer-
ming! En daarom wekken wij ook u en jou op: kom, sta 
op, laten wij morgen opgaan naar Sion, naar de Heere.
God ontfermt Zich hier ook over Efraïm die veel verder 
van God was afgeweken dan het tweestammenrijk.
Ja, zo is JHWH. ‘Dan zal Ik hen, die dwaas of wreev’lig 
overtreên, bezoeken met de roe en bitt’re tegenheên; 
Doch over hem Mijn gunst en goedheid nooit doen 
enden. Niet feilen in Mijn trouw, noch Mijn verbond ooit 
schenden’ (Psalm 89:14, berijmd).

Lezen: Hosea 9:7-12  Zingen: Psalm 122:1

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  okt.

september

07.13
19.58
16.57
--.--



zaterdag  14 september

Gebed van Franciscus

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Waar haat het hart verscheurt, laat mij liefde brengen.
Waar wordt beschuldigd, laat mij vergeving schenken.
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt, laat 
mij eenheid stichten.
Waar twijfel knaagt, laat me geloof brengen.
Waar dwaling heerst, laat me waarheid uitdragen.
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert, laat me hoop 
doen herleven.
Waar droefenis neerslachtig maakt, laat me vreugde 
brengen.
Waar duisternis het zicht beneemt, laat me licht ontsteken.
(...)
Want wij ontvangen door te geven.
Wij vinden door onszelf te verliezen.
Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken
en wij worden tot eeuwig leven geboren
door te sterven. Amen.
(Franciscus van Assisi)

Mattheüs 5:14-16&
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ZonDag 

Zie, Ik doe hen komen.  Jeremia 31:8

Ik doe hen komen. Dat is Evangelie, een blijde bood-
schap voor mensen die zelf niet in staat zijn om terug te 
keren. Daar komen ze aan, blinden en verlamden, 
zwangeren en barenden. Denk vandaag niet te klein 
van Gods trekkracht. God doet hen komen in een grote 
menigte. Zij komen onder geween en met smekingen. 
Juist nu God hen met liefde terugtrekt. Juist in het aan-
gezicht van Gods goedertierenheid leer ik mijn afkeer 
pas bewenen. Leest u Jeremia 31:19 nog eens, daar 
leest u dit van Efraïm: ‘Nadat ik bekeerd was, heb ik 
berouw gekregen.’
Zo zullen zij komen, toen en vandaag, en wat zal God 
dan met zulke mensen doen? ‘Ik zal hen leiden aan de 
waterbeken’. De terugkeer tot God is niet een zware 
weg! De Engelse kanttekening zegt: ‘Ik zal ze met 
gunstbewijzen leiden. En wie tot de Heere komt, zal 
niet verdwalen, want Hij zal u leiden in een rechte weg.’
Gaat u mee vandaag, wenend over uzelf, maar juichend 
op de hoogte van Sion? Toestromend naar het goede 
van de Heere.

Lezen: Psalm 65:1-14 Zingen: Psalm 65:2,3

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  okt.

september

07.15
19.55
17.36
02.09



zondag  15 september

Huisgenoten

In Zuid-Soedan merkten we dat de mensen veel loyali-
teit en trouw voor elkaar aan de dag legden. Zodra je 
van dezelfde clan of stam bent, kun je het niet snel fout 
doen. Ook al gebeurden er dingen waar men het niet 
altijd eens mee is, je blijft toch altijd bij de groep horen.
Wij worden ook geroepen het goede voor te hebben 
met andere mensen, juist ook met andere christenen. 
De Bijbel spreekt in dit gedeelte over ‘geloofsgenoten’ 
of ‘huisgenoten van het geloof’. Dat wordt maar al te 
vaak vernauwd tot mede-gemeenteleden of, nog erger: 
mensen in onze kerk die over een aantal zaken zus-en-
zo denken.
Juist in het buitenland merk je hoeveel diversiteit er 
wereldwijd onder christenen is. Het mooie is dat er toch 
een kern is waarin je elkaar herkent. Ook is het boeiend 
om naar elkaars verschillende opvattingen en gebrui-
ken te kijken en daarin van elkaar te leren. Uiteindelijk 
word je daardoor een rijker persoon!
In Nederland, en wereldwijd, hebben wij zoveel huisge-
noten! En we worden gevraagd hen goed te doen, goed 
over ze te spreken. Huisgenoten? Die kunnen het niet 
snel fout doen …

Galaten 6:1-10&
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MaanDag 

De Heere zal Zich over Jakob ontfermen.  Jesaja 14:1

Deze woorden zijn kenmerkend voor Jesaja. In de 
woestijnteksten bij de profeet die we in de komende 
dagen volgen, ligt het accent niet op het volk dat van-
wege de ontrouw in de woestijn van de ballingschap 
wordt gebracht, maar op de trouw van de Heere, waarin 
Hij Zijn volk opzoekt met de belofte dat Hij hen weer 
neer zal zetten op hun eigen grond.
Is dit geen vertroosting voor u en voor jou, wanneer je 
door de zonde weer terecht bent gekomen in de dienst-
baarheid van de zonde? De Heere openbaart Zich hier 
opnieuw als de Bevrijder van Israël. Wat een machtige 
belofte in vers 3: ‘Het zal geschieden dat de Heere u 
rust zal geven van uw smart, van uw onrust en van de 
harde slavenarbeid.’ In het licht van die belofte zal het 
volk de koning van Babel bespotten. Ook vandaag lijkt 
satan voor het oog de overwinnaar die van de wereld 
een chaos maakt. Maar de Heere is tegen hem opge-
staan, Christus heeft hem overwonnen. Het is slechts 
de nasleep van de strijd. Het spotlied blijkt een geloof-
suitspraak te zijn. ‘Beef, Satan, Hij, Die ons geleidt, zal 
u de vaan doen strijken …’ (Lutherlied).

Lezen: Jesaja 14:1-7 Zingen: Psalm 102:1,7

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  okt.

september

07.17
19.53
18.09
03.25



maandag  16 september

Vrede met iedereen

Had ik het gisteren over de mooie kant van tribalisme, 
de trouw aan elkaar, er is ook een groot gevaar. Men 
kan zo in de eigen stam opgaan, dat er geen ruimte is 
voor anderen. Er wordt gevochten over graasland voor 
de koeien – en delen is er niet bij. Kinderen groeien op 
met negatieve verhalen over andere stammen.
Hoor dan Paulus: voor zover het in je macht ligt, leef in 
vrede met alle mensen! Alle mensen: dat zijn er heel 
veel! Dat zijn ook al die vreemde en gekke mensen. En 
die mensen die ‘nergens aan doen’ – misschien wel de 
buren. Een hoogmoedige houding, of ook maar een 
zweem daarvan, past volgens Gods plan niet bij Zijn 
mensen. Christenen zijn niet beter dan anderen.
Wat we wel mogen doen is blij zijn met de blijden – dat 
is dus op elkaars feestjes komen. En verdrietig zijn met 
wie verdriet hebben – dit gaat over meeleven, door dik 
en dun.
Zoveel als in onze macht ligt de vrede bewaren en het 
goede doen voor alle mensen – dat betekent niet te veel 
aan jezelf denken. En ook niet alleen denken aan jouw 
vrienden, jouw groep, jouw kerk. Alle mensen zijn Gods 
mensen, want Hij heeft ze gemaakt. En met al die men-
sen mogen we in vrede leven!

Romeinen 12:9-21&
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DinsDag 

Die Man zal zijn als ...  Jesaja 32:2

Evangelie in de woestijn, nu God onze aandacht niet 
vestigt op de ongerechtigheid van het volk, maar op de 
Koning, Die regeren zal in gerechtigheid. God wijst Hem 
aan als de Man, bij Wie tegen alle benauwdheid uit-
komst is. Zult u in de benauwdheid niet klein denken 
van de Heere?!
God heeft met mate gekastijd toen Hij Zijn volk weg 
stootte door een oostenwind, maar nu geeft Hij deze 
Man als verberging. Hij heeft ze eerst gelijk een vloed 
van sterke wateren neergeworpen, maar deze Man is 
een schuilplaats tegen de vloed. Is uw ziel geworden 
als een dor en dorstig land? Deze Man opent de fontei-
nen van het heil. Zie Hij is als waterbeken. Deze Man is 
een schaduw tegen de hitte. Hij wordt hier genoemd: 
als een zware rotssteen, onverzettelijk, waar u op steu-
nen kunt. Die uw schaduw is aan uw rechterhand. Het 
zijn de oude woorden van Psalm 121 die steeds weer 
nieuw zijn en voor velen al tot troost geweest zijn. De 
Heere is uw Bewaarder, de Heere is uw schaduw aan 
uw rechterhand. Zult u niet te klein denken van de 
Heere?!

Lezen: Jesaja 32:1-8 Zingen: Psalm121:3,4

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  okt.

september

07.18
19.51
18.37
04.44



dinsdag  17 september

Vrede met … je vijand?!

Zonder de zon zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. 
Het zou er te koud en te donker zijn, en er was dan 
geen energieproductie. Zonder regen voor de zoetwa-
tervoorraad is leven ook al niet mogelijk, want water 
staat aan het begin van elke voedselproductieketen. 
God laat de zon opgaan, Hij laat het regenen. En hier-
mee is Gods trouw aan Zijn mensen bewezen, want alle 
mensen, goede en slechte, krijgen de levensvoorwaar-
den van God. En dan te bedenken dat God het hart van 
alle mensen kent …
Wie zijn je vijanden? Er is geen oorlog in Nederland, dus 
we zullen niet snel een volk noemen. Of misschien toch 
de Arabieren, de moslims? Maar er zijn vast wel men-
sen die je niet zo mag of die je niet zo liggen. De men-
sen met wie je ruzie hebt. Mensen die over jou geroddeld 
hebben. Mensen die lelijk tegen je doen. Mensen met 
totaal andere denkbeelden en ideeën. De dominee die 
veel te zwaar of te licht of te lang preekt …
Denk aan de zon en de regen: Gods zegen voor goede 
en slechte mensen (en, waar hoor jij bij?). God geeft het 
goede voorbeeld. Span je in, als dank aan God voor de 
zegeningen in jouw leven, om vrede te sluiten met je 
vijand en hem lief te hebben!

Mattheüs 5:43-48&
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WoensDag 

Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden.
 Jesaja 32:15

Ziet u het voor u? De plaats waar eerst niets anders dan 
doodsheid was. Vers 14 spreekt van een verlaten paleis 
en een levenloze stad. Totdat… Er komt verandering, 
die doodse plaats komt tot leven. Dat leven komt niet 
van beneden. Die doodsheid moet wijken wanneer de 
Geest uit de hoogte wordt uitgestort. Staat er niet: ‘Ik 
zal Mijn Geest uitstorten op alle vlees’? Dan krijgt de 
dode zondaar deel aan het goddelijke leven. Jesaja laat 
ons hier al horen wat die Geest bewerkt: Hij maakt de 
woestijn tot een vruchtbaar veld. De Geest, Die een 
dode zondaar aan Christus verbindt, wordt bevochtigd 
door het levensvocht en zal vrucht dragen. In de tweede 
plaats zal er recht en gerechtigheid wonen. De duivel 
heeft ons verleid tot ongerechtigheid, maar Zijn leer zal 
u, o mens, naar het recht doen handelen. En ten slotte 
zal mijn volk in een woonplaats van vrede wonen. Niet 
meer onder Gods toorn, want als de Geest wordt uitge-
stort, gaan de ogen open voor Christus en Die gekrui-
sigd. Hij is onze Vrede. Vrede, want de schuld Uws 
volks hebt Gij uit Uw boek gedaan …

Lezen: Jesaja 32:14-20  Zingen: Psalm 85:1,4

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  sept. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  okt.

september

07.20
19.48
19.03
06.02



woensdag 18 september

Christians for conservation

Ik was laatst aan de Keniaanse kust bij de onderzoeks-
basis van A Rocha, een internationale organisatie van 
christenen die zich inzet voor bescherming van natuur 
(conservation) en onderzoek. Ik maakte een wandeling 
over een kilometerslange steiger door een mangrove-
bos: bomen die groeien in de monding van een rivier 
waar het tij in- en uitstroomt, waardoor ze luchtwortels 
ontwikkelen. Een schitterend en zeldzaam stukje van 
Gods schepping!
De jongen die ons rondleidde wist van alles te vertellen 
over wat we zagen. Hij kwam uit een moslimfamilie en 
was christen geworden. Wat mooi om te zien hoe som-
mige christenen bewust de verbinding maken tussen 
de God Die ze dienen en de wereld die Hij heeft gemaakt. 
Het gebod uit het begin van de tijd moeten we serieus 
nemen: de wereld te bebouwen en te bewaren.
God schiep ooit een hele grote wereld en maar twee 
mensen. Inmiddels is de mens overal en lijkt hij heer en 
meester. We bouwen ‘onze’ wereld naar hartelust vol. 
We kunnen het zelfs over natuurontwikkeling hebben, 
als we blijkbaar te ver zijn gegaan en weer iets terug 
willen zien van hoe het ooit was. Laten we bewaren wat 
God zo mooi heeft gemaakt!

Genesis 1:31 en 2:15&
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DonDerDag 

Zing voor de Heere een nieuw lied, Zijn lof vanaf het 
einde der aarde.  Jesaja 42:10

In de hoofdstukken rondom onze tekst mag Jesaja van-
uit die wildernis de fonteinen des heils wijd open zetten 
en horen we wat de Heere doet: ‘Ik zal de woestijn 
maken tot een waterpoel, het dorre land tot waterbron-
nen.’
Dat is ook het moment waarop het loflied wordt opge-
roepen en in die oproep komt de hele wereld in beeld; 
‘vanaf het einde der aarde’. Het is een lied voor de 
Heere en het gaat ook over Hem. Het herinnert aan het 
begin van de woestijntocht toen het volk zingend stond 
aan de oever van de Rode Zee en zong van hun Bevrij-
der: ‘De Heere is mijn kracht en lied ... de Heere is een 
Strijder ... Heere, is Zijn Naam!’ Geen woord over ons-
zelf of over onze daden. Dat is ware lof, dat zingt van 
Jezus Christus, Die voor ons wilde lijden en ons zo van 
zonde en dood bevrijden. Het is het lied voor de kerk 
van alle tijden en alle plaatsen, het lied van de overwin-
ning. Het is het lied dat blijft. Johannes hoort de verlos-
ten in de hemel zingen. Het lied van Mozes en van het 
Lam (Openbaring 15:3).

Lezen: Jesaja 42:1-13  Zingen: Psalm 98:2

Zon op Volle maan
Zon onder
Maan op
Maan onder

september

07.22
19.46
19.28
07.19



donderdag 19 september

De bramenplukker

Godfried Bomans schreef een prachtig sprookje over 
een eenzame bramenplukker die alleen in een groot 
bos woonde. Hij sprak verrukt over de vennetjes als 
levensgrote spiegels. De beukenlanen waren zijn gewel-
ven, portalen en zuilen. En in het bedauwde gras zag hij 
fonkelende parels en diamanten. Dromend op zijn rug 
keek hij naar de bewegende zoldering van blauw en wit. 
Maar toen er reizigers door het bos kwamen en de man 
hoorden praten over die rijkdommen, begon het drama. 
De reizigers eisten de rijkdommen op en uiteindelijk 
loopt het slecht af met de bramenplukker. Maar de dia-
manten hebben de reizigers nooit gevonden …
Dit is een verhaal, maar neem jij de tijd voor Gods schep-
ping? Heb jij oog voor haar schoonheid? De natuur is 
een voortdurende praise-dienst volgens de schrijver van 
Psalm 104 – zowel overdag als ’s nachts. De natuur geeft 
ons niet alleen grondstoffen voor de economie. Alles wat 
groeit en bloeit en fluit is een hoogsteigen kunstwerk van 
de God Die je dient. Hij heeft er Zijn best op gedaan. En 
Hij geniet er nog altijd van!
Dank God vooral voor alles wat Hij gemaakt heeft en 
denk na over hoe groot onze God is!

Psalm 104 (of een gedeelte ervan)&
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VrijDag 

Waarom was er niemand ...? Jesaja 50:2

Nu komt bij Jesaja het beeld van het huwelijk terug nu 
de Heere zegt: ‘Ik had u niet weggezonden en ook uw 
kinderen niet aan hun schuldeisers verkocht. Jullie zijn 
wel verkocht en verstoten, maar dat om jullie zonden. Ik 
kwam en u was er niet, Ik riep, maar u antwoordde niet.’ 
Wat voor verwachting is er nog voor de bruid? 
Dan opeens is er die overgang in vers 4, daar is de 
Knecht des Heeren, Die in de plaats van de bruid gaat 
staan. Bij deze grote Profeet is troost in leven en ster-
ven, omdat Hij in zo nauwe gemeenschap met God 
staat. God heeft Hem het oor geopend en Hij heeft de 
roep verstaan en aanvaard toen de Vader vroeg Wie er 
bereid was om Zijn wil te doen. Hij heeft Zich niet ver-
zet, maar Zich lijdzaam onderworpen. Om de bruid 
terug te werven, gaf Hij Zijn rug, keerde Hij Zijn wang 
toe en verzette Zich niet toen Hij een doornenkroon 
opkreeg en bespuugd werd. Wie is er onder u die de 
Heere vreest, die luistert naar de stem van Zijn Knecht? 
Paulus zegt van de christen die door het geloof met 
Christus verbonden is: ‘Wie zal beschuldiging inbren-
gen tegen de uitverkorenen van God?’

Lezen: Jesaja 50:1-10  Zingen: Psalm 40:4

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  okt.

september

07.23
19.44
19.53
08.35



vrijdag  20 september

Lichtstralen

Twee weken geleden zeiden we dat shalom vaak ver te 
zoeken is. De wereld begon met vrede en heelheid, 
maar het ging al snel mis. Onze wereld wordt nu geken-
merkt door conflict en gebrokenheid. Maar daarmee is 
het nog wel steeds Gods wereld. En Hij is gekomen om 
shalom weer terug te brengen! Op een dag helemaal en 
nu zien we af en toe al lichtstralen.
Soms gebeuren er prachtige dingen om je heen. Je 
bent dankbaar dat je in een warm gezin opgroeit. Je 
oma wordt beter na een ziekte. Tijdens je vakantie zie je 
mooie bergen en een prachtige zonsondergang. Je 
ervaart de vergeving van God voor jou persoonlijk en je 
zingt een mooi lied om Hem te prijzen. Je ziet christe-
nen vruchtbaar samenwerken en het wordt gezegend 
door God …
Al die momenten verwijzen naar de shalom zoals God 
die bedoeld had. En diep vanbinnen erkennen we dat 
dit de bedoeling is die God in Zijn wereld heeft gelegd.
Deze ervaringen geven ons de hoop dat God alle din-
gen nieuw gaat maken. Een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Er zal weer 
vrede zijn, heelheid, gezondheid, voorspoed en veilig-
heid: shalom! Wat zal de wereld dán mooi zijn!

Openbaring 21:1-7&



21
ZaterDag 

Hij zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als 
de hof van de Heere.  Jesaja 51:3

Wat een heerlijke tekst om onze overdenkingen mee af 
te sluiten. Wie naar Hem hoort en de Heere zoekt, hoort 
wat de Heere doen zal. Wij zullen niet altijd over de 
woestijn blijven spreken. In het paradijs was geen woes-
tijn, het was een vruchtbare hof van de Heere en zo zal 
het straks ook weer zijn. En dit heil van de Heere breidt 
zich hier ook uit tot de heidenwereld. Niet alleen Israël, 
maar heel de wereld zucht onder de ballingschap. Van-
wege het uitlandig zijn, buiten het paradijs. Maar zelfs 
voor de verst gelegen eilanden die op Hem wachten en 
op Zijn arm hopen, is er verlossing. Nee, de woestijntijd 
is nu nog niet voorbij, maar Johannes ziet het al voor 
zich, een grote menigte, … uit alle naties, stammen, 
volken en talen. Daar zal alleen vreugde en blijdschap 
worden gevonden en dankzegging. Ja, dat vooral, als 
zij met grote stem roepen: ‘De zaligheid zij onze God, 
Die op de troon zit, en het Lam. Hij zal hen geleiden 
naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen 
van hun ogen afwissen.’

Lezen: Jesaja 51:1-5; Openbaring 7:9-17
 Zingen: Psalm 67:2,3

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  okt.

september

07.25
19.41
20.20
09.49



zaterdag  21 september

Verlangen

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als Jezus weer zal komen op de wolken
Als al wat leeft de natiën de volken
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen
Als volken niet gescheiden meer door grenzen
Zich zullen scharen onder Christus vlag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
Als de aarde vernieuwd is en genezen
Van al ons kwaad van al ons wangedrag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
En in het nieuw Jeruzalem zal wonen
Wat zal die wereld mooi zijn op die dag.
(Mw. E. IJkes-Kooger)

Jesaja 65:17-25&
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ZonDag 

… en hoe Ik u op arendsvleugelen gedragen en u bij Mij 
gebracht heb.  Exodus 19:4

De zeearend is terug in Nederland! En dat is goed 
nieuws, want een zeearend is een indrukwekkende ver-
schijning, vooral vanwege de enorme spanwijdte van 
de vleugels. Moeiteloos laat de arend zich drijven op de 
wind. Gemaakt om te vliegen tot glorie van zijn Schep-
per! God vergelijkt Zijn weg met Israël met de vlucht 
van een arend. Want zoals een arend bedoeld is om te 
vliegen, zo zijn wij mensen bedoeld om in een persoon-
lijke relatie met de Heere te leven. Door onze zonden 
zijn we deze hoge bestemming kwijtgeraakt. Maar met 
Israël maakt God een nieuw begin. Hij sluit een verbond 
met Zijn volk. God draagt Israël op arendsvleugelen tot 
in de liefdevolle gemeenschap met Hem. En via dit ver-
bond met Israël is de zegen van de vernieuwde relatie 
met God tot alle volken gekomen. Ook heidenen delen 
in het nieuwe leven. Door Jezus Christus, Die gekomen 
is om ons in de liefdevolle gemeenschap met de God 
van Israël te brengen. Geloof in Hem en vind je bestem-
ming!

Lezen: Exodus 19:1-6 Zingen: Psalm 103:1

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  okt.

september

07.27
19.39
20.50
11.00



zondag  22 september

Waar?

Patmos is een populaire vakantiebestemming. Op dit 
Griekse eiland zijn zon, zee en strand vinden. Maar toen 
Johannes daar zat, was het meer: zon, zee, dorst en 
eenzaamheid. Johannes zat voor straf op Patmos, , 
omdat hij van God en Jezus Christus getuigd had. 
Johannes voelt zich verbonden met zijn broeders en 
zusters. De eerste christenen hadden het zwaar in het 
Romeinse rijk. Zij betaalden een hoge prijs voor hun 
geloof in Christus. Johannes was door zijn verbanning 
naar Patmos uitgeschakeld, monddood gemaakt. Maar 
dan is Johannes opeens niet langer zo alleen. Hij hoort 
een luide stem en krijgt een nieuwe opdracht: ‘Schrijf 
op wat je ziet en stuur het naar de zeven gemeenten.’ 
Juist wanneer je heel diep moet gaan omdat je God wilt 
dienen, is Christus dichtbij. Hij is Johannes, de kerk en 
ons voorgegaan. Hij weet als geen ander wat lijden is én 
Hij weet als geen ander waar het allemaal op uit zal 
lopen! Daarom dit boek: om te laten zien wat er gebeu-
ren moet. Christus openbaart zich om de lijdende kerk 
een hart onder de riem te steken. Houd vol want de tijd 
is nabij!
PS: Ook vandaag lijden heel veel (jonge) christenen 
omdat zij hun geloof belijden. Bid voor hen.

Openbaring 1:1-3 en 9-11&
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MaanDag 

Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen 
zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op 
zijn vlerken ...  Deuteronomium 32:11

In zijn afscheidswoord tot Israël vergelijkt Mozes Gods 
weg met wat een arend doet met zijn nest. Er komt een 
moment dat de jonge arenden uit hun nest moeten 
komen om hun vleugels uit te slaan. Om dat te berei-
ken, stoppen de oudervogels met voeden. Na verloop 
van tijd strijkt de oudervogel in de buurt van het nest 
neer met een prooi. Door de honger worden de jonge 
vogels uit het nest gedreven. Ze moeten alles loslaten 
en zich toevertrouwen aan de wind. Dit is een beeld van 
het geloof. Omdat de Heere wil dat we Hem alleen ver-
trouwen, nodigt Hij ons uit om alles waar we ons kramp-
achtig aan vasthouden, los te laten en ons aan Hem toe 
te vertrouwen. In dit vertrouwen is de Heere Jezus ons 
voorgegaan toen Hij Zijn hemelse heerlijkheid aflegde 
en onder ons kwam wonen. De Heere Jezus roept ons 
op om Hem te volgen. Durf je alles los te laten en je aan 
God toe te vertrouwen?

Lezen: Deuteronomium 32:8-14  Zingen: Psalm 95:4

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  okt.

september

07.28
19.36
21.23
12.08



maandag  23 september

Wat?

Hoe vinden jouw ouders het als je zonder groeten bin-
nen stormt en direct begint te praten omdat je ergens 
zo vol van bent? Mijn moeder zei dan zoiets als: ‘Ga 
eerst je jas ophangen en ga dan zitten als je iets wilt 
vertellen.’ Ook Johannes valt direct met de deur in huis. 
Als je vers 4 tot 6 leest zit je er gelijk middenin. Johan-
nes begint met een indrukwekkende zegen. Het is of 
deze woorden de gemeente boven de ellende uittillen. 
Even konden de gemeenteleden alles om zich heen 
vergeten en was God daar met zijn Zoon Jezus Chris-
tus. Het gebeurt op de dag van de Heere, de dag dat 
Jezus uit de dood opstond. De dag dat voor eens en 
voor altijd duidelijk werd aan wie het eerste en het laat-
ste woord is. Op die dag raakt Johannes in vervoering. 
De openbaring is in de eerste plaats bedoeld voor zeven 
gemeenten, want daar gebeurt het. Daar mag je samen 
luisteren naar woorden van God. Nu worden bij het 
lezen van het boek Openbaring vaak direct rekenma-
chines getrokken, maar dit boek draait om Christus en 
niet om wiskundig gegoochel. Het gaat om de Eerste 
en de Laatste, om Hem die komt. Ergens tussen dat 
eerste en laatste woord leven wij, wachtend op Hem, 
Die is en Die was en Die komt!

Openbaring 1:4-6 en 10-11&
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DinsDag 

En in de woestijn, waar u gezien hebt dat de Heere, uw 
God, u gedragen heeft, zoals een man zijn zoon draagt … 
 Deuteronomium 1:31

De eerste vlucht van de jonge arend is niet zonder 
risico. Door onervarenheid of vermoeidheid kan de 
jonge vogel de weg kwijtraken of van vermoeidheid aan 
de grond raken. Daarom laten de oudervogels hun jon-
gen geen moment alleen. Als ze merken dat hun jongen 
moe beginnen te worden, gaan ze er vlak voor vliegen. 
Door de vorm van de vleugels ontstaat er namelijk ach-
ter de vleugels een opwaartse druk, ‘lift’ in het Engels, 
en hierop kunnen de jongen ‘meeliften’. Zo ‘draagt’ de 
ouderarend het jong. En zo draagt God ons als we ons 
in geloof aan Hem toevertrouwen. Maar zoals de jonge 
vogel alleen kan meeliften op de vleugelslag van zijn 
ouders als hij vlak achter hen blijft, zo zullen wij alleen 
Gods kracht ervaren als we dicht bij Hem blijven. Als we 
dat doen, in gebed en luisterend naar de Bijbel, zullen 
we ervaren dat Hij ons leven draagt door de kracht van 
Zijn Woord en Geest. Sla dus je vleugels maar uit in 
geloof!

Lezen: Deuteronomium 1:29-33  Zingen: Psalm 146:3

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  okt.

september

07.30
19.34
22.02
13.10



dinsdag  24 september

Wie?

Bij het lezen van vers 7 moest ik denken aan een tv-
programma waarin medewerkers van een organisatie 
een dag met de directeur samenwerken zonder dat ze 
het zelf weten. Na afloop krijgen ze te horen wie de 
‘herintreder’ was die ze begeleidden. Stel je voor dat je 
Christus ziet komen. ‘Iedereen zal hem zien,’ zegt 
Johannes, ‘ook degenen die hem doorstoken hebben.’ 
Zijn komst is zo indrukwekkend dat Johannes als dood 
aan Zijn voeten valt. Het is Iemand als een mens in een 
lang gewaad, met een gouden band om zijn borst, 
vlammende ogen, voeten gloeiend als brons in de oven 
en een stem als geweldige watermassa’s. Een tweesnij-
dend zwaard komt uit zijn mond en Zijn gezicht schit-
terend als de felle zon. Lees dit gedeelte maar eens een 
paar keer achterelkaar. Het overtreft ieder idee van een 
Jezus die van jou is en een hoge aaibaarheidsfactor 
heeft, een Jezus die je helpt als het jou uitkomt en alleen 
maar lieve dingen zegt. Hier treedt een Koning binnen, 
de Heer van hemel en aarde Die de boel recht gaat zet-
ten. Degene met de sleutels van de dood en het doden-
rijk. Tegen Zijn dienaren zegt Hij: ‘Wees niet bang, Ik 
ben de Eerste en de Laatste. Ik was dood, maar Ik leef, 
nu en tot in eeuwigheid.’

Openbaring 1:7-8 en 12-18&
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WoensDag 

Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht ver-
nieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. 
 Jesaja 40:31

In het gedeelte van vandaag spreekt de Heere tot Zijn 
volk voor wie het net lijkt alsof de Heere hen vergeten 
is. ‘Mijn weg is voor de Heere verborgen’, zo klinkt hun 
klacht. Door de mond van Zijn profeet nodigt de Heere 
Zijn volk uit om omhoog te kijken. Zou de machtige 
Schepper van hemel en aarde niet bij machte zijn om 
Zijn volk te helpen? En dan klinkt Gods belofte: wie de 
Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen en 
hun vleugels uitslaan als arenden. Als je je hulp ook in 
moeilijke momenten van de Heere verwacht, zul je mer-
ken dat je steeds weer gedragen wordt door Zijn kracht. 
Wat een troost spreekt er uit deze woorden! God geeft 
kracht aan wie geen kracht meer heeft. Ben je moe van 
alle tegenwind in je leven? Luister dan naar Gods stem 
die je uitnodigt om niet langer in eigen kracht verder te 
gaan, maar in Zijn kracht. Jezus zegt: Komt tot Mij allen 
die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geve

Lezen: Jesaja 40:25-31 Zingen: Psalm 146:4

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  okt.

september

07.32
19.32
22.47
14.06



woensdag 25 september

De wezens

Johannes betreedt de troonzaal. De troon staat in het 
midden en is gemaakt van heerlijkheid (jaspis) en leven 
(sarder). Rond de troon is een regenboog van trouw 
(smaragd). Er zijn 24 oudsten en vier wezens aanwezig. 
Om te begrijpen waar zij voor staan moet je iets weten 
van de sterrenkunde uit die tijd. Er waren toen de ster-
renbeelden van de Dierenriem. Twaalf zichtbare sterren 
in het noorden voor de levenden en twaalf onzichtbare 
in het zuiden voor de doden. De zon, maan, sterren en 
de vier tekens van de vier wezens staan voor de vier 
tekens van de Dierenriem: leeuw, stier, waterman en 
schorpioen (de vier winden of seizoenen genoemd). Je 
was overgeleverd aan de grillen van de Dierenriem. 
Maar kijk eens wat er nu gebeurt! Alles en iedereen 
onderwerpt zich aan de Koning op de troon, belijdend 
dat Hij hen gemaakt heeft. Ze aanbidden Hem als Heer, 
onze God (en zo mocht in die tijd alleen de keizer aan-
geroepen worden). De zon, maan en sterren worden 
weer wat ze waren: lichtjes, door God Zelf opgehangen. 
De keizer kan zeggen wat hij wil. Horoscopen kunnen 
de prullenbak in. Hoog boven de sterren zit de ware 
Koning op de troon. Hem komt alle lof, eer en macht 
toe. Aan wie vertrouw jij je leven toe?

Openbaring 4&



26
DonDerDag 

… onder Wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht 
te nemen.  Ruth 2:12

Treffend brengt Boaz onder woorden wat Ruth heeft 
gedaan. Door haar vader, moeder en geboorteland te 
verlaten en als buitenlandse in Israël te gaan wonen, 
heeft zij al het vertrouwde losgelaten. Maar niet alleen 
dat. Op de grens van Israël heeft ze haar geloof beleden 
in de God van Israël. Ze heeft haar toevlucht genomen 
onder de vleugels van de Heere, de God van Israël. 
Kwetsbaarheid en geborgenheid spreken uit dit beeld. 
Zoals een jonge vogel schuilt onder de vleugels van de 
moedervogel, zo schuilt Ruth onder de vleugels van de 
Heere. En wie bij de Heere de toevlucht zoekt, zal niet 
beschaamd uitkomen. Dat bewijst de Heere in het leven 
van Ruth. Uit haar huwelijk met Boaz wordt een zoon 
geboren. Deze zoon, Obed, kreeg op zijn beurt ook een 
zoon, Isaï, en de zoon van Isaï was de grote koning 
David. Uit het geslacht van David is de Messias gebo-
ren. Zo werd het geloofsvertrouwen van Ruth door de 
Heere gezegend tot heil van alle volken.

Lezen: Ruth 2:1-12  Zingen: Psalm 97:7

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  sept.
Maan onder n.m.   5  okt.

september

07.33
19.29
23.37
14.54



donderdag 26 september

De boekrol

Een luide stem klinkt: ‘Wie komt het toe de zegels te 
verbreken en de boekrol te openen?’ En dan is het stil. 
Niemand kan de boekrol openen. Johannes wordt er 
verdrietig van. De boekrol, Gods heilsopenbaring, Zijn 
werkplan moét onthuld en waargemaakt worden! En nu 
is er niemand om de boekrol te openen. Ja toch! Een 
oudste spreekt: ‘De Leeuw Die uit de stam van Juda is 
(…) heeft overwonnen om de boekrol te openen.’ Het 
Lam dat de sporen van Zijn slachting nog draagt, staat 
fier rechtop voor de troon. Zijn hoorns staan voor kracht, 
Zijn ogen voor Zijn beschikking over de gezanten van 
God. Het lam is leeuw en de leeuw is lam. Christus de 
Heer, Hij is het waard om de boekrol te openen. Dankzij 
Hem kan Gods plan toch doorgang vinden. Geen won-
der dat de oudsten en de wezens nu ook voor het Lam 
neerknielen. De keizer die zichzelf zo belangrijk maakte, 
wordt opzij gezet. Openbaring zegt: kijk omhoog en 
aanbidt Hem!
De gebeden van de heiligen (de gemeente op aarde) 
geuren ondertussen als wierook in de schalen van de 
oudsten. Ook jouw gebeden bereiken de hemel en zijn 
een heerlijke geur voor God en het Lam. Bid jij nog?

Openbaring 5&
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VrijDag 

Voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest; onder 
de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen. 
 Psalm 63:8

Gisteren lazen we van Ruth dat zij haar toevlucht vond 
onder de schaduw van Gods vleugels. Vandaag lezen 
we het van David, haar achterkleinkind. We lezen zelfs 
dat hij onder de schaduw van Gods vleugels vrolijk 
zingt. En dat terwijl hij in de woestijn is en te maken 
heeft met grimmige tegenstanders. Hoe is het moge-
lijk? Het geheim van deze blijdschap wordt duidelijk in 
het volgende vers van de psalm.
David zegt: Mijn ziel klampt zich aan U vast. Letterlijk: 
mijn ziel is aan U vastgelijmd. Onlosmakelijk verbonden 
zijn die twee. Herken je dat bij jezelf? Dat je niet zonder 
de Heere kunt leven? Of twijfel je of er voor jou wel 
ruimte zal zijn onder de vleugels van de Heere? Daar 
hoef je niet aan te twijfelen. God heeft het Zelf bewezen 
door Zijn Zoon te geven. Door het offer van de Heere 
Jezus heb je vrije toegang tot God. Schuil onder Gods 
vleugels en je zult Zijn lof zingen, zelfs in de woestijn.

Lezen: Psalm 63 Zingen: Psalm 63:2

Zon op Laatste kwartier
Zon onder
Maan op
Maan onder

september

07.35
19.27
00.32
15.36



vrijdag  27 september

De paarden

Een voor een treden ze aan: de paarden. Even denk je 
dat het een show is, maar je kunt beter snel opzij sprin-
gen om niet verpletterd te worden onder hun hoeven. 
Paarden zijn de tanks uit de oudheid. Ze staan voor 
oorlog en geweld. Het witte paard is het vriendelijkste 
en staat voor de vrijheidsstrijd die een zegekrans op zal 
leveren. Johannes dacht vanwege de boog waarschijn-
lijk aan de Parthen. Een volk dat net als de christelijke 
kerk niet wilde buigen voor de Romeinse heerschappij. 
Direct daarna volgt het rode paard, dat staat voor dood, 
vernietiging en blinde moordlust. Dan volgt het zwarte 
paard dat honger brengt. Het heersende geweld brengt 
hongersnood met zich mee. En dan het vierde en grie-
zeligste paard: de dood zelf. Mensen sterven hier aan 
liefdeloosheid en haat. God geeft deze demonische 
machten de ruimte vanwege Zijn toorn over de mens-
heid. In de tijd van Johannes werd bij die machten direct 
gedacht aan de Romeinen, maar ook vandaag rennen 
die paarden van oorlog, geweld en honger nog brie-
send rond. Je kunt ze zien in de krant of op tv. Gelukkig 
is dit niet het einde van het boek Openbaring. Want: 
‘Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, 
Die was, Die is en Die komt!’

Openbaring 6:1-8&



28
ZaterDag 

Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,
onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,
Zijn trouw is een schild en een pantser.  Psalm 91:4

Ook in Psalm 91 komen we het beeld van Gods vleu-
gels tegen.
Wie schuilt onder Gods machtige vleugels is veilig te 
midden van de gevaren. En gevaren zijn er te over. De 
dichter noemt ze: de strik van de vogelvanger, de pest, 
de angst in de nacht, de pijl overdag … Achter al deze 
dreiging zit de hand van de tegenstander. Satan zet 
alles op alles om Gods kinderen aan te vallen. Hij 
schuwt daarvoor geen enkel middel. Of het nu gaat om 
subtiele verleiding waarin je verstrikt kunt raken, of 
regelrechte vervolging, waar veel christenen mee te 
maken hebben, de gevaren zijn maar al te reëel. Het 
enige wat overblijft, is net als de dichter van Psalm 91 
te bidden: ‘Ik zeg tot de Heere: Mijn toevlucht en mijn 
burcht, mijn God op Wie ik vertrouw!’ Wie in de schuil-
plaats van dit vertrouwen woont, zal merken dat de 
zachte vleugels van God een ondoordringbare bescher-
ming bieden tegen het gevaar. Zijn trouw is een schild 
en een pantser.

Lezen: Psalm 91 Zingen: Psalm 91:2

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   5  okt.

september

07.37
19.25
--.--

16.12



zaterdag  28 september

De zielen

Ze geven het niet op, de martelaren. Tijdens hun leven 
wilden ze al niet buigen voor kwaad en onrecht. En ook 
na hun dood schreeuwen ze om recht. Zoals het bloed 
van Abel tot God riep, toen zijn broer hem had doodge-
slagen, zo roepen de martelaren in de hemel tot God. Ze 
hebben zelf geen wraak genomen, maar ze hebben gele-
den en zijn gestorven. Ja, ze zijn gestorven, maar niets of 
niemand kan hen het zwijgen opleggen. Dood is niet 
dood en weg is niet weg in de Bijbel. En God geeft 
gehoor aan hun oproep. Hij zegt: ‘Mij komt de wraak toe, 
Ik zal het vergelden.’ Wanneer Gods toorn losbreekt 
geeft de zon, die geschenen heeft over zoveel onrecht, 
geen licht meer en de maan bloost van schaamte. Het 
maakt niet langer uit of je van koninklijke bloede bent, op 
straat leeft of in het rijke Westen woont. Als de hemel als 
een boekrol wordt opgerold, staat alles op zijn kop. 
Mogelijk vallen zwart en wit heel anders uit dan wij nu 
denken. Want God is God en geen mens. Niemand is bij 
voorbaat verzekerd van een veilig plekje op de tribune, 
om te zien hoe God de slechteriken straft. Als de hemel 
zich opent, kan niemand op zijn voeten blijven staan. 
Elke knie zal zich buigen en ieder zal erkennen dat alleen 
God Heer is.

Openbaring 6:9-16&



29
ZonDag 

Bewaar mij als Uw oogappel, verberg mij onder de 
schaduw van Uw vleugels.  Psalm 17:8

Deze woorden uit Psalm 17 vers 8 lijken op Deuterono-
mium 32 vers 10 waar we lezen dat de Heere Zijn volk 
beschermde als Zijn oogappel. De oogappel is een 
kwetsbaar deel van het oog. Maar de oogappel is ook 
de lieveling, de persoon waar iemand veel van houdt. 
Beide betekenissen gelden hier. Allereerst spreekt deze 
tekst van Gods grote liefde voor Zijn volk. De profeet 
Zacharia zegt over Israël: Wie u aanraakt, raakt Zijn 
oogappel aan. Tegelijk maakt God Zich kwetsbaar in 
Zijn grote liefde voor Israël, ja, brengt het lijden met zich 
mee. Vanwege de ontrouw van Zijn eigen volk, maar 
vooral ook door de haat van de andere volken tegen-
over Israël. Hóézeer het verbond voor God lijden bete-
kent, wordt duidelijk in de weg van Jezus Christus. Aan 
het kruis wordt de diepte van Gods liefde zichtbaar. Hij 
geeft Zijn Zoon, Zijn oogappel, om Israël te behouden 
en via Israël ook ons. Als je deze liefde gaat zien, bid je 
met de dichter van Psalm 17 mee: ‘Bewaar mij als Uw 
oogappel.’

Lezen: Psalm 17 Zingen: Psalm 17:4

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   5  okt.

september

07.38
19.22
01.31
16.42



zondag  29 september

De menigte

Hoofdstuk 7 is geen griezelige som. Het draait niet om 
de vraag hoe we die 144.000 nu precies bij elkaar moe-
ten krijgen. Het is niet de bedoeling dat je je af gaat 
vragen of je er nu wel of niet bij hoort en of er nog plaat-
sen vrij zijn. Het draait hier allemaal om Gods goedheid 
en trouw.
We beginnen even opnieuw. Er is geen zuchtje wind. 
Daar komen de dienaren van God. Ze dragen Gods 
zegel als een belofte op hun voorhoofd. God heeft 
gezegd: ‘Je bent van Mij en Ik sta voor je in.’ En dan 
blijken er ineens nog veel meer mensen te zijn. Een 
menigte die niet te tellen is en de mensen komen overal 
vandaan! Ze zijn in het wit gekleed en weten wie hun 
redder is. Hun redding komt van God. Deze menigte 
komt uit de grote verdrukking. Het zou te zuinig zijn om 
daar jaartallen bij te zetten. Ze hebben geleden én ze 
hebben gezien dat het Lam hen daarin is voorgegaan.
Je kleding witwassen in bloed is onmogelijk, maar bij 
God kan het. De menigte groeit intussen iedere dag 
verder aan. Deze mensen gaan achter het Lam aan dat 
hen zal hoeden. Als je met Hem mee gaat tot het einde, 
hoef je niet langer te lijden en worden je tranen door 
God Zelf gedroogd. Ben je al klaar om mee te gaan?

Openbaring 7&



30
MaanDag 

Maar voor u die Mijn naam vreest, zal de Zon der 
gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal gene-
zing zijn.  Maleachi 4:2

De profeet Maleachi profeteert in donkere tijden. Het 
volk Israël is net teruggekeerd uit ballingschap naar 
Jeruzalem, maar alles lijkt tegen te zitten en de moede-
loosheid overvalt over hen. Zo klinkt hun vraag aan God 
aan het begin van het boek Maleachi: Waarin hebt U 
ons liefgehad? Misschien herken je dat gevoel. Ben je 
vastgelopen in je geloof? Luister naar Gods antwoord: 
Onder Zijn vleugels zal genezing zijn. Van Wie zegt de 
Heere dit? In hoofdstuk 3 wordt duidelijk dat de profeet 
spreekt van de komst van de Heere Jezus. Hij is de 
Zzon der gerechtigheid Die over ons is opgegaan. En 
als we Hem zien in Zijn liefde en Zijn volbrachte werk 
voor ons, vinden we genezing voor onze ziel. Is je hart 
gebroken? Word je geconfronteerd met ziekte of lijden? 
Schuil bij Jezus! Er zal genezing zijn onder de schaduw 
van Zijn vleugelen. Immers, de straf die ons de vrede 
aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons 
genezing geworden.

Lezen: Maleachi 4:1-6 Zingen: Psalm 103:2

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   5  okt.

september

07.40
19.20
02.34
17.09



maandag  30 september

De stilte

De gebeurtenissen in Openbaring volgen elkaar in hoog 
tempo op. Maar dan is het opeens oorverdovend stil. 
Het kan zomaar gebeuren dat je niet meer kunt bidden, 
simpelweg omdat je geen woorden vindt. Je bent te 
boos, te verdrietig, te ziek of zo ontzettend alleen. Dan 
neemt de Geest het van ons over om te pleiten met 
woordloze verzuchtingen. Tegen die verzuchtingen van 
de Geest kunnen geen woorden op. De gebeden die 
van de aarde worden opgezonden naar de hemel, zijn 
kostbaar. Ze worden in een gouden wierookschaal 
gelegd en op het altaar geplaatst. Toch dragen juist de 
stille verzuchtingen van de Geest het leed van de aarde 
naar de hemel. Want zo krijgt alles en iedereen een 
stem. De verzuchtingen stellen de vraag: ‘Hoe lang nog 
zoveel geweld, onrecht, ziekte, pijn en schuld?’Als de 
engel de wierookschaal vult met vuur en dat op aarde 
gooit, komen er donderslagen, geraas, bliksem en een 
aardbeving. Dat doet ons denken aan Exodus 19, waar 
Israël de tien woorden van God kreeg. Hier zegt God: 
Als je die woorden naast het gebeuren op aarde legt, 
dan ontbrandt Mijn toorn. Het is genoeg geweest. Stop 
maar met zuchten, want Ik zal recht doen. Wees stil 
voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

Openbaring 8:1-5&
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1
DinsDag 

Nam ik vleugels van de dageraad …  Psalm 139:9

Psalm 139 is een bekende psalm. De psalm begint met 
de troostvolle gedachte dat de Heere mij door en door 
kent, en eindigt met een gebed om leiding. Misschien 
herken je het verlangen om door God gekend te wor-
den en besef je dat je Gods leiding nodig hebt. Maar 
vanaf vers 7 ademt de psalm een heel andere sfeer. De 
dichter beschrijft allerlei vluchtpogingen om aan de 
Heere te ontkomen. Want de ontmoeting met de Heere is 
ook confronterend. ‘Waar kan ik Uw aangezicht ont-
vluchten?’ vraagt de dichter zich af. Nergens is hij veilig 
voor God, totdat hij ontdekt dat hij alleen veilig is bíj God. 
Dan geeft hij zich over: ‘Doorgrond mij, o God, en ken 
mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij 
mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige 
weg.’
Hoe is jouw relatie met de Heere? Er zijn veel manieren 
om te vluchten voor God. Opgaan in je werk bijvoor-
beeld… Maar in deze psalm komt God je tegen. Wat 
doe je nu? Bid met de dichter mee: ‘Doorgrond mij, o 
God, en ken mijn hart.’

Lezen: Psalm 139 Zingen: Psalm 139:14

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   5  okt.

oktober

07.42
19.18
03.39
17.33



dinsdag  1 oktober

De ramshoorns

Heb je weleens een ramshoorn gehoord? Wij denken bij 
een bazuin of hoorn al snel aan een trompet, maar daar 
kan je een sjofar niet mee vergelijken. Luister maar eens 
op internet. Ramshoorns werden gebruikt tijdens de 
eredienst in de synagoge. De eerste vier ramshoorns in 
hoofdstuk 8 luiden plagen in die het menselijk leven op 
aarde onmogelijk maken. Johannes sprak in beelden. 
De ster bijvoorbeeld, die naar beneden valt, is de keizer. 
Maar wij hebben, erg genoeg, in onze tijd de beelden 
ingehaald. Het is werkelijkheid geworden. Wij doen 
bomen, zeeën, rivieren en hemellichamen geweld aan 
en maken daarmee anderen het leven onmogelijk. In 
Openbaring 8:13 klinkt de wanhopige kreet van de ade-
laar: ‘Hoe moet het verder?’ In hoofdstuk 9 wordt de 
keizer nog meer ontmaskerd. Hij die zichzelf omhoog 
werkte, laat zijn ware gezicht zien. Hij en zijn dienaren 
leven van de vruchten van de boom van kennis van 
goed en kwaad en vergiftigen de samenleving met 
chaos, paniek, haat en geweld. Zij die het zegel dragen, 
kunnen hen echter ontmaskeren. Zij leven immers van 
de levensboom (de Tora), dat is hun wapen. Dan klinken 
geen opruiende woorden, maar het ‘Vreest niet’ van 
God Zelf. Je bent wat je eet.

Openbaring 8 en 9&
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WoensDag 

Kijk naar de vogels in de lucht.  Mattheüs 6:26

In dit onderwijs van de Heere Jezus uit de Bergrede 
staan de woorden die we soms zo moeilijk vinden: 
‘Wees niet bezorgd.’ Want er is nogal wat om je zorgen 
over te maken. Als het niet in je eigen leven is, dan wel 
in je omgeving. Waarom dan toch Jezus’ oproep om 
niet bezorgd te zijn? Omdat je door alle zorgen het 
belangrijkste bijna zou vergeten, namelijk dat God er is 
en Wie Hij is. Daarom zegt Jezus: Zoek eerst Gods 
Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Als Gods Koninkrijk je 
eerste prioriteit is, betekent dat dat je gericht bent op 
de eer van Gods Naam, op het dienen en liefhebben 
van God en de naaste. Door deze levenshouding laat je 
zien Wie je Koning is en word je bevrijd uit de verstik-
kende greep van de zorgen. Luister daarom naar de 
Heere Jezus: Hij zegt dat de vogels onze schoolmees-
ters en leraars zijn. We hebben dus net zo veel leraars 
en predikers als er kleine vogels in de lucht zijn (Luther). 
Hun boodschap is duidelijk: als God zo goed voor de 
vogels zorgt, zou Hij dan niet voor jou zorgen?

Lezen: Mattheüs 6:25-34 Zingen: Psalm 121:1

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   5  okt.

oktober

07.43
19.15
04.46
17.56



woensdag 2 oktober

De vrouw

Er speelt zich een bizarre voorstelling af in dit hoofd-
stuk. De vrouw is de bruid van God Zelf, zoals je dat in 
de Bijbel vaker tegenkomt. Zij is hier intens met God 
verbonden. Dat blijkt uit de zon, maan en sterren. Zij 
geven de tijden aan om de feestdagen voor de Heer te 
vieren, om opnieuw en meer met Hem verbonden te 
worden. De vrouw is in verwachting en staat op het 
punt om een kind te baren. Maar dan is daar opeens die 
draak met zijn zeven koppen (alwetendheid), tien hoorns 
(enorme kracht) en zeven kronen (wereldwijde macht). 
De draak heeft geen verwachting van iets of iemand 
anders dan van zichzelf. Hij wil alle levende verwach-
ting doden en zegt bijvoorbeeld: ‘Je kunt toch alles 
kopen en krijgen wat je wilt? Jij kunt het, je kunt het 
maken! Waarom zou je nog bidden om zoiets normaals 
als brood? En kan het voor jou nog wel beter worden 
als Jezus terugkomt? Geniet, het zal zo’n vaart niet 
lopen met die wederkomst!’ De vrouw vlucht met haar 
kind naar de woestijn. Er zijn haar al velen voorgegaan, 
ook Jezus Zelf. De woestijn is een plaats waar je wacht 
op wat komen gaat, een plaats waar God je voedt. Ook 
daarom stelde Jezus het avondmaal in als een maaltijd 
waar we, alvast proevend, vol verwachting uitzien naar 
Gods Rijk.

Openbaring 12&



3
DonDerDag 

Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en ste-
nigt die naar u toegezonden zijn, hoe vaak heb Ik uw 
kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een 
hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, 
maar u hebt niet gewild!  Lukas 13:34

In dit gedeelte ontvangt de Heere Jezus een waarschu-
wing om niet naar Jeruzalem te gaan. Maar Jezus gaat 
de route die Zijn Vader Hem wijst. Hij moet naar Jeruza-
lem! Jezus gaat de weg van de profeten en in Zijn dood 
wordt vervuld waar de profeten van hebben getuigd. 
Jezus vergelijkt Zich met een moedervogel die haar kui-
kens bijeen wil brengen onder haar vleugels. Maar hoe 
triest klinkt de conclusie: gij hebt niet gewild. Door die 
onwil, onwil die we herkennen in ons eigen hart, zal 
Jezus gekruisigd worden. Maar juist door Zijn dood zal 
Jezus’ verlangen vervuld worden. Hij zal Gods kinderen 
onder Gods vleugels bijeenbrengen in het Koninkrijk 
van Zijn Vader. Daar worden hun zonden vergeven en 
hun wonden genezen. ‘Duizend-, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer.’

Lezen: Lukas 13:31-35 Zingen: Psalm 22:16

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   5  okt.

oktober

07.45
19.13
05.55
18.19



donderdag 3 oktober

De grote stad

In een stad gebeurt altijd wel wat. Er zijn winkels, musea 
en parken en er heersen gezelligheid en drukte. Het kan 
lang duren voor je de stad écht leert kennen. Dan ga je 
zien dat er nog veel meer gebeurt dan je eerst dacht. Er 
zijn veel mooie dingen, maar er is ook veel leed. In 
Openbaring 18 gaat het over Babylon. Nee, de Bijbel 
heeft niets tegen grote steden, maar wel tegen Baby-
lon. Babylon staat namelijk voor de wereldmacht Rome. 
Rome bruiste in de tijd van Johannes. Overal waren 
vermaak en plezier voor iedereen. Nou ja, voor ieder-
een? Je moest niet al te ingewikkeld doen over de kei-
zer natuurlijk, want anders … En dan roept opeens een 
machtige engel: ‘Gevallen, gevallen, gevallen is de 
grote stad!’ De koningen staan er machteloos bij te kij-
ken, de handelaren raken hun koopwaar en slaven aan 
de straatstenen niet kwijt. En ook de zeelieden zijn ver-
bijsterd. En dan klinkt in vers 22 een lied omdat het 
kwaad niet langer zegeviert. Want God heeft oog voor 
mensen die lijden, omdat Hijzelf tenonderging aan het 
machtsmisbruik van anderen. In Gods stad kun je niet 
alleen voor jezelf leven. Daar wordt een andere taal 
gesproken: die van geloof, hoop en liefde. Talenknob-
bel of niet? God Zelf wil je deze taal leren spreken. Dat 
belooft wat voor onze dorpen én steden!

Openbaring 18&



4
VrijDag 

En aan de vrouw werden twee vleugelen van een grote 
arend gegeven.  Openbaring 12:14

In Openbaring 12 lezen we hoe satan probeert om een 
kind te doden. Als zijn opzet mislukt, keert hij zich tegen 
de moeder. Jezus Christus is het Kind in dit visioen. De 
vrouw staat voor Israël. De Messias is immers uit Israël 
voortgekomen. Daarnaast wordt ook het nageslacht 
van de vrouw genoemd. Na zijn nederlaag in de hemel 
wordt de duivel op aarde geworpen waar hij zich furieus 
richt tegen de nakomelingen van de vrouw. Dit zijn zij 
die de geboden van God in acht nemen en het getuige-
nis van Jezus Christus hebben. Het is de gemeente van 
Christus bestaande uit Joden en heidenen. De vervol-
ging is grimmig, maar God geeft aan de vrouw arends-
vleugels. Zo doet God bij de kerk wat Hij ook doet bij 
Israël: Hij draagt haar op arendsvleugelen. God zorgt 
voor Zijn Kerk in de woestijn. Satan zal niet winnen. 
Maar laten wij de tegenstander niet onderschatten en 
strijden om Gods geboden en het getuigenis van Chris-
tus te bewaren.

Lezen: Openbaring 12:13-18  Zingen: Psalm 68:10

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   5  okt.

oktober

07.47
19.11
07.07
18.43



vrijdag  4 oktober

De aaseters

Het is een gruwelijk maal dat wordt opgediend. Een 
engel roept de vogels aan tafel: ‘Kom naar Gods grote 
maaltijd en eet van het vlees van koningen, legeraan-
voerders, machthebbers’, en ga zo maar door. Sinds 
wanneer staan er in de Bijbel mensen op het menu? 
Deze maaltijd toont de ondergang van de aardse macht-
hebbers. Het laat zien dat er een einde komt aan Gods 
geduld met mensen die zichzelf tot heer en koning uit-
roepen. En doen wij dat in het Westen niet ook? Onze 
kleding, schoenen en chocolade zijn voordelig geprijsd 
dankzij de hongerlonen in andere landen. Je zou soms 
denken dat God niets doet aan alle ellende die wij op 
aarde aanrichten. Maar de ruiter op het witte paard is 
niet machteloos. Hij is de hoogste Koning en de hoog-
ste Heer. Hij is het Woord Zelf dat er bij was vanaf het 
begin. Zijn kleding is doordrenkt met bloed. Hij schiep 
mensen die de vrijheid kregen om te kiezen. Voor onze 
vrijheid betaalde Hij de hoogste prijs: Zijn bloed en Zijn 
leven. De Heere God Die bereid is zo ver te gaan voor 
mensen, kan het kwaad niet ongestraft laten. De rollen 
zijn ineens omgedraaid. De machtigen en rijken moeten 
zwijgen. Maar dit keer wordt wél een rechtvaardig von-
nis geveld.

Openbaring 19:11-21&
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ZaterDag 

De weg van de arend in de lucht …  Spreuken 30:19

Agur, de schrijver van deze spreuk, beschrijft de vlucht 
van de arend als iets wat zijn begrip ver te boven gaat. 
‘Voor mij te wonderlijk’, zegt hij. Maar hoger nog dan de 
weg van de arend in de lucht is de weg van de God van 
Israël. Onnavolgbaar gaat God Zijn weg. Onnavolg-
baar? Ja, wel in die zin dat Zijn weg ons begrip ver te 
boven gaat. En tegelijk is die onnavolgbaar grote God, 
Schepper van lucht en arend, heel dichtbij gekomen in 
Zijn Zoon. Jezus ging Gods weg tot aan het kruis van 
Golgotha in een onnavolgbaar grote liefde die ons raakt 
in ons hart. Waar de vlucht van de arend ons al doet 
duizelen, gaat de liefde van God waarmee Hij ons leven 
verlost en draagt, ons verstand pas echt ver te boven. 
Als je deze liefde hebt leren kennen, wil je niets anders 
meer dan dat Gods liefde de vleugelslag van je leven 
zal zijn. Sla dus in geloof je vleugels uit om te gaan in 
Gods weg. En laat je daarbij dragen door de kracht van 
de Heilige Geest Die in je hart Gods liefde bevestigt en 
je wijst op Jezus Christus: de Weg, de Waarheid en het 
Leven.

Lezen: Spreuken 30:18-19 Zingen: Psalm 108:2

Zon op Nieuwe maan
Zon onder
Maan op
Maan onder

oktober

07.48
19.08
08.20
19.08



zaterdag  5 oktober

De Eerste en de Laatste

Wie kent de woorden uit Openbaring 21 niet? Ze zullen 
de meesten van ons heel vertrouwd in de oren klinken. 
Een beetje dromerig klinkt het: een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde. De eerste hemel en aarde zijn voorbij 
gegaan en de zee (die staat voor chaos en dood) is niet 
meer. Ze zijn voorbij gegaan, maar God zal niets en nie-
mand ooit vergeten.
En dan is daar de heilige stad. Jeruzalem wordt niet 
herbouwd op aarde, maar daalt uit de hemel neer. Ze 
komt bij God vandaan. Hij heeft nu eenmaal hele andere 
ideeën over hoe een stad er uit moet zien dan wij. Gods 
woonplaats is onder de mensen. Kan jij het je voorstel-
len? Zoals het allemaal begonnen is in de tuin van Eden, 
zo zal het weer zijn. Er kan niets meer tussen Hem en 
ons in komen. Gods Naam is: ‘Ik ben erbij’. Hij maakte 
Zijn Naam waar door de eeuwen heen en zal dat voor 
altijd en eeuwig doen. Waar God woont zullen geen 
rouw, jammerklacht, dood en pijn meer zijn. Alles en 
iedereen komt tot zijn bestemming: een leven tot eer 
van Hem. Hij is de Eerste en de Laatste. Hij gaf Zijn 
leven voor ons, heeft voor ons gestreden en heet ons 
welkom in deze nieuwe stad. Hij is de Eerste en de 
Laatste en zegt: ‘ Ja, Ik kom spoedig!’

Openbaring 21:1-4&
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ZonDag 

Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste 
haar schoonmoeder, maar Ruth klampte zich aan haar 
vast. Ruth 1:14

Afscheid nemen is een stukje sterven. Scheiden doet 
lijden. Hier, in de geschiedenis van Naomi, gebeurt wel 
iets heel opmerkelijks. Twee schoondochters wenen. 
De één kiest onvoorwaardelijk de kant van de God van 
haar schoonmoeder, de ander kan die stap niet zetten. 
Ruth gaat mee om te sterven waar Naomi zal sterven, 
de ander wil in haar eigen land blijven.
Hoe belangrijk zijn de keuzemomenten in het leven. Wie 
zijn eigen leven liefheeft en het niet verliezen wil, moet 
het later bezuren. Wie zijn eigen leven verliezen mag, 
ontvangt straks na het zure het zoet.
Er is veel geween op deze aarde, wat straks om zal 
slaan in pure blijdschap. Er is veel gelach wat straks 
verstommen zal om over te gaan in eeuwig geween. 
Het is de moeite waard om te onderzoeken aan welke 
kant wij nu staan. Zo God vóór ons is, niemand kan 
tegen ons zijn. Ruth had de Heere hartelijk lief gekre-
gen. Het voorbeeld van Naomi moet haar daarin wel 
gelokt hebben. Woorden wekken, ’t leven trekt. Bid dan 
maar: ‘O, Zoon, maak mij Uw beeld gelijk.’

Lezen: Ruth 1  Zingen: Avondzang:1,7

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   3  nov.

oktober

07.50
19.06
09.34
19.38



zondag  6 oktober

Namen kennen

Als ik je vraag wie jij bent, wat antwoord je dan?
Grote kans dat je in de eerste plaats je naam noemt.
Die hoort bij jou, daar herkennen mensen je aan.
We gaan weer nieuwe stukjes lezen, van andere schrij-
vers. Misschien keek je eerst wel wie de schrijvers van 
de komende weken zijn. En grote kans dat deze namen 
je niets zeggen. Dat geeft niet.
En toch … je leest de stukjes vast anders als je een van 
de schrijvers uit dit boekje kent. Dat heeft alles te maken 
met de relatie tussen jou en die persoon.
Een naam is veel meer dan een code waaraan iemand 
te herkennen is. Achter een naam gaat zoveel schuil!
Dat is met onze namen al zo, maar nog veel meer met 
Gods Naam. In de Bijbel maakt God Zijn Naam bekend 
en daarin leert Hij ons wie Hij is.
God wil door ons gekend worden: wat een wonder!
Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
in Hem verblijdt zich ons gemoed, 
omdat wij op Zijn Naam vertrouwen, 
Dien Naam, zo heilig, groot en goed.

Psalm 33:13-22&



7
MaanDag 

Zo zat zij neer naast de maaiers, en hij reikte haar 
geroost koren aan. En zij at en werd verzadigd en hield 
over. Ruth 2:14

Ruth gaat op aanraden van Naomi korenaren rapen. Bij 
geval komt ze op de akker van Boaz terecht. Wat is de 
Heere toch wonderlijk in Zijn voorzienigheid. De zorg 
voor Zijn kinderen is zo groot.
Ruth mag samen met de werkers van Boaz op de akker 
eten en drinken. ’t Is een bijzonder voorrecht. Boaz is in 
deze geschiedenis een type van Christus. Uit onver-
diende genade, in de gunst van Boaz, mag Ruth eten. 
Weet u nog hoe dat was, de eerste keer dat de Heere u, 
jou, deed aanzitten aan Zijn tafel? Er bleef alleen ver-
wondering over. Wat heeft de Heere toch bewogen om 
zo’n zondaar en zo’n zondares, te nodigen aan Zijn 
tafel? Zijn gunst deed u wegsmelten. U mocht er dagen 
en weken op teren. ’t Was zo vol van Zijn liefde. Nu leeft 
stilletjes weleens de bede: ‘Och, wierd ik derwaarts 
weer geleid, dan zou mijn mond U de ere geven.’
Zie hoe Ruth stilletjes geniet. Ze mag eten en overhou-
den. Doet de Heere het niet altijd nog net zo? Hij geeft 
overvloed. Hij is niet karig. Roem dan in Hem!

Lezen: Ruth 2:1-17 Zingen: Psalm 62:2

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   3  nov.

oktober

07.52
19.04
10.49
20.13



maandag  7 oktober

Kennen en kennen = twee

Je kunt iemands naam kennen en je kunt iemand per-
soonlijk kennen. Dat zijn twee verschillende dingen.
We kennen allemaal koning Beatrix en weten misschien 
best veel van haar, maar haar echt persoonlijk kennen? 
Dat doen alleen de mensen in haar directe omgeving, 
die met haar optrekken en met wie zij haar leven deelt.
Hoe is dat bij jou? Zijn er mensen die jou echt kennen of 
kennen ze vooral jouw naam?
En hoe is dat met de Heere God? Ken jij Hem? Per-
soonlijk of alleen van horen zeggen? Wellicht weet je 
heel veel van Hem, zit je je hele leven al in de kerk en 
ken je bijna alle bijbelverhalen. Dat is goed en het is 
nodig om Hem te leren kennen.
Maar wat we net van koningin Beatrix zeiden, geldt ook 
bij God. Je leert de koningin niet echt kennen door elke 
maand de Vorsten te lezen of Blauw Bloed te kijken. Je 
leert iemand echt kennen als je een relatie met die per-
soon hebt. Zo is het met de Heere God ook. Je kunt 
Hem pas echt leren kennen als je een relatie met Hem 
hebt. Dat klinkt misschien wat plat, maar ik geloof echt 
dat Zijn Naam dan veel meer voor je gaat betekenen. 
Gewoon omdat je de Persoon erachter kent!

Psalm 91:9-16&
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DinsDag 

… want ieder in de poort van mijn volk weet, dat gij een 
deugdelijke vrouw zijt. Ruth 3:11b

Er is in Bethlehem veel over Ruth gepraat. Zij was een 
Moabitische vrouw, die volgens de wet niet onder de 
Israëlieten wonen mocht. Men moest haar links laten 
liggen. Het vreemde was echter dat deze vrouw zo 
opviel door haar deugden. Ze was oprecht, cijferde 
zichzelf weg, had haar naaste lief en ze was daarbij oot-
moedig en volgzaam. Dit was heel de stad opgevallen. 
Hoe makkelijk had zo haar zoektocht kunnen starten 
om weer een nieuw bestaan op te bouwen, net als 
Orpa. Dan had ze geen weduwe hoeven te blijven, maar 
weer een sterke man in eigen land naast zich kunnen 
hebben. Echter, de Heere werkte in haar hart. Ze mocht 
van een heidin, uit het donkere Moab, ingebracht wor-
den binnen het huisgezin van het volk van God.
Hoe praten mensen over ons? Dat is niet belangrijk, 
zeggen we. Nee, als men moedwillig kwaadspreekt 
zonder dat er redenen toe zijn of omdat je de Heere 
volgt, dient het ons niet te deren. Moge echter onze 
godzalige wandel anderen tot jaloersheid wekken. 
Laten we ook zelf een goed gerucht voortbrengen!

Lezen: Ruth 3 Zingen: Psalm 119:36

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   3  nov.

oktober

07.54
19.01
12.00
20.57



dinsdag  8 oktober

Jouw naam & Gods Naam

Vandaag is het precies vijftien jaar geleden dat onze 
oudste zoon geboren werd. Er moest van alles geregeld 
worden voor zijn geboorte. Wieg, wandelwagen, kleer-
tjes; noem maar op.
Eén van de meest ingrijpende dingen vond ik echter het 
bedenken van een naam. Daar moet een kind het toch 
zijn hele leven mee doen. Gaan we wel of niet vernoe-
men, en zo ja, naar wie dan?
We zijn er uit gekomen. Als oudste kleinzoon is hij ver-
noemd naar zijn grootvader. De lijn van de geslachten 
gaat door!
Het moment na de geboorte vond ik heel bijzonder. De 
verloskundige vroeg ons hoe onze zoon heette. Toen ik 
voor de eerste keer zijn naam noemde, wist ik dat deze 
naam zijn hele leven met hem mee zou gaan. Met zijn 
naam gaven we hem een identiteit waarmee hij verder 
kon in zijn leven en een persoonlijkheid kon worden.
Twee maanden later klonken in de kerk deze namen 
opnieuw. Bij de doop verbond God Zijn Naam aan de 
naam van onze Job.
‘Ik doop u in de naam van de Vader, van de Zoon en van 
de Heilige Geest …’
Daar moet je eens over nadenken. God verbindt Zijn 
Naam aan jouw naam en aan jouw leven …

Jesaja 43:1-7&
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WoensDag 

Neemt ú voor uw rekening wat ik zou moeten lossen, 
want ik kan het niet lossen. Ruth 4:6

Boaz heeft in zijn hart gekregen de verloren erfenis 
terug te kopen voor Naomi en haar geslacht. Daarmee 
dient hij ook Ruth te aanvaarden. Hij is echter niet de 
eerste in de lijn van vrijkopers. Samen met de oudsten 
zit men in de poort. De eerste losser komt voorbij. Boaz 
nodigt hem uit de verloren erfenis terug te kopen. Hij 
weigert. Hij wil niet zijn eigen erfenis ten bate van dit 
project in de waagschaal stellen. Hij werpt de schoen 
naar Boaz toe ten teken dat hij geen losser wil zijn. Dan 
is het Boaz’ beurt. Met blijdschap koopt hij de verloren 
erfenis terug en aanvaardt Ruth als zijn vrouw. Hier is de 
Heere aan het werk. Uit dit geslacht wordt later David 
geboren en nog veel later de Messias Jezus Christus, 
de grote Losser. Hij koopt Zijn volk vrij met zo’n dure 
prijs. Hij zal Zijn kostbaar bloed geven om buitenstaan-
ders binnen te brengen. Daar is toch geen eer aan te 
behalen? Hij doet het toch, vanwege eeuwige liefde 
voor het verloren schepsel. Kunt u de prijs niet betalen 
voor uw hoge schuld? Zie het Lam Gods. Dé Losser! Hij 
draagt de zonden der wereld weg. Ook jouw zonden?

Lezen: Ruth 4:1-17 Zingen: Psalm 45:7

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   3  nov.

oktober

07.55
18.59
13.07
21.49



woensdag 9 oktober

Naam in Gods Hand

Gisteren hadden we het over de doop waarin God zich 
met jou verbindt door het verbond. Dat verbond was er 
ook al met het volk Israël. En hoe bont de Israëlieten het 
ook maakten, hun namen stonden in Gods handpalm 
gegrift.
Daarvan lezen we vandaag in het boek van de profeet 
Jesaja. Hij schrijft dit boek als het volk in ballingschap 
is. Ze zijn ver verwijderd van hun land, ver verwijderd 
van de heilige stad Jeruzalem. En ver verwijderd van 
hun God. Hoewel, dat lijkt misschien zo, maar Gods is 
niet aan een plaats gebonden. Je kunt nog zo ver van 
Hem proberen weg te lopen, maar Hij ziet je en zoekt je 
op. Dat doet Hij ook bij Israël. Hij stapt niet over de zon-
den van het volk heen of bagatelliseert ze. Nee, Hij 
neemt ze uitermate serieus. Maar Hij kijkt ook verder! 
Hij zegt: ‘Jullie namen staan in Mijn handpalmen gegra-
veerd en jullie muren zijn bestendig voor mij.’ Dat bete-
kent dat God over alle ellende heen kijkt en de muren 
ziet van het Jeruzalem zoals het straks weer opge-
bouwd zal worden. Er is hoop!
Misschien heb je ook het wel bont gemaakt en ben je 
– voor je gevoel – ver verwijderd van God. Maar ook 
jouw naam staat in zijn handpalmen en Hij ziet verder, 
over jouw puinhopen heen! Vergeet dat niet!

Jesaja 49:14-21&
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DonDerDag 

Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het 
Koninkrijk der hemelen. Mattheüs 5:3

De Heere Jezus houdt deze ingrijpende toespraak ter-
wijl Hij de mensenmassa voor Zich ziet. Wat gaat er in 
Hem om? We kunnen het wel raden. Als Hij over de 
stad Jeruzalem uitkijkt, horen we de bewogenheid in 
wat Hij zegt. Er is pijn in Zijn middelaarshart, omdat 
men geen schuilplaats wilde vinden in Zijn schaduw, 
onder Zijn vleugels.
Zo vaak heeft Hij de mensen uitgenodigd. Ze wilden 
niet komen. Hij heeft op de fluit gespeeld en men heeft 
niet gedanst. Hij heeft klaagliederen gezongen en men 
weende niet.
Nu spreekt Hij de armen van geest zalig. Dit zijn men-
sen die niet meer zichzelf rechtvaardig verklaren. Zij zijn 
door hun hele systeem van redeneren heen gezakt. Ze 
hebben op de bodem van hun bestaan gekeken. Alleen 
maar schuld ontdekt. Niets meer om te betalen. De 
wereld verloor haar glans. Bijna gegrepen naar geestrijk 
vocht. Nergens meer troost te vinden. Armer en armer 
geworden. En dan dit woord: Zalig! De toekomstmuziek 
klinkt: ‘En zij erven koninkrijken.’

Lezen: Mattheüs 5:1-12 Zingen: Psalm 51:5

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   3  nov.

oktober

07.57
18.57
14.06
22.51



donderdag 10 oktober

De namen van God

God wordt in de Bijbel op verschillende manieren aan-
geduid. ‘Elohim’ (of ‘Elohay’) is de eerste naam van 
God Die we in de Bijbel tegenkomen. (Genesis 1:1) 
Deze naam wordt in het Oude Testament meer dan 
2300 keer gebruikt. Elohim komt van het Hebreeuwse 
stamwoord voor ’sterkte’ of ‘macht’. Verderop in de Bij-
bel wordt deze naam vaak gecombineerd. God wordt 
dan genoemd naar Zijn daden en Zijn wezen.
Enkele voorbeelden zijn:
Elohay Kedem – God van het Begin
Elohay Mishpat – God van Rechtvaardigheid
Elohay Selichot – God van Vergeving
Elohay Marom – God van Hoogten
Elohay Mikarov – God Die dichtbij is
Elohay Mauzi – God van mijn kracht
Elohay Tehilati – God van mijn aanbidding
Elohay Yishi – God van mijn verlossing
Elohim Kedoshim – Heilige God
Elohay Elohim – God der Goden
Misschien lees je dit aan tafel en dan is het een hele 
lijst. Maar lees het nog eens na, want over elke naam 
kun je minstens een dag nadenken en mediteren. En 
dan te bedenken dat deze God ook jouw God wil zijn!

Psalm 111&
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VrijDag 

Verjaardag Z.K.H. Prins Constantijn

Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.
 Mattheüs 5:4

Wanneer de Heere Jezus zegt: ‘zalig’, dan mogen we 
dit zien als zalig prijzen. ‘Zalig’ betekent ‘vol zijn’. Hier 
schittert de volheid van het werk van God. Het geeft 
verwondering en aanbidding. Wat de Heere doet lijkt 
soms bitter. Het snijdt diep in je vlees. Maar let dan 
eens op de uitkomst. Daarom zegt de Heere ook dat zij 
die nú wenen, straks zullen juichen. Het doet ons den-
ken aan de schitterende psalm 126. De zaaier gaat de 
akker op. De zon brandt op zijn lichaam. Hij voelt zich 
diep neergebogen. Heeft het werk wel zin? Zal de vij-
and straks de akker verwoesten? En tóch zaaien, op 
hoop van zegen. Dan komt de oogst! Het zaad groeide, 
de landman wist niet hoe. Het vond plaats in het ver-
borgene. Het ging ook langzaam. En dan is daar plotse-
ling de dag van oogsten. Om met gejuich zijn schoven 
de schuur binnen te dragen. Ga maar voort, kleine 
kudde! Vrees niet! Ga maar voort, zaaiende en wenende. 
Jouw en uw weeklacht zál veranderen. Blijf zien op 
Hem, Die het kruis in liefde droeg.

Lezen: Jesaja 61  Zingen: Psalm 126:3

Zon op e.k. 12  okt.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   3  nov.

oktober

07.59
18.55
14.55
00.00



vrijdag  11 oktober

IK BEN DIE IK BEN

Je kent het verhaal waarschijnlijk wel. Mozes is al veer-
tig jaar in het land Midian, ver bij zijn familie en zijn land 
vandaan. En dan, op een dag als hij zoals altijd de 
kudde van zijn schoonvader hoedt, gebeurt het. God 
roept Mozes vanuit een brandende braamstruik. Eerst 
roept God Mozes tot twee keer toe bij zijn naam. Blijk-
baar is het heel belangrijk. Dat klopt. God wil dat Mozes 
het volk uit Egypte zal gaan leiden. Dat is nogal wat. 
Het zal je maar gezegd worden terwijl je tussen je 
schaapjes wandelt!
Mozes sputtert dan ook behoorlijk tegen. Hij weet aller-
lei uitvluchten te bedenken. Maar God weerlegt ze keer 
op keer. Mozes vraagt weer: ‘Maar wat moet ik tegen 
de Israëlieten zeggen als ze vragen wie mij gestuurd 
heeft?’ En dan zegt God: ‘Ik ben die Ik ben. Zeg maar 
tegen de Israëlieten: ‘Ik ben heeft mij gestuurd.’ Nu zijn 
het bekende woorden, maar voor de onderdrukte Isra-
elieten waren ze best vreemd. Want wat zegt hen dit nu 
eigenlijk? Misschien op dat moment niet veel, maar 
God zegt hiermee: ‘Ik ben er altijd bij. Ik doe wat Ik 
gezegd heb en Ik houd me aan Mijn afspraken en belof-
ten.’ En op grond van die beloften kun je een hele natie 
uit Egypte voeren. Niet zonder slag of stoot, maar God 
doet wel wat Hij heeft beloofd!

Exodus 3:1-14&
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ZaterDag 

Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde 
beërven. Mattheüs 5:5

Ongemerkt denken we bij dit vers aan de verloren zoon, 
die met een gebroken hart thuiskomt. De vader zag 
hem al van verre. Hij verwelkomt zijn zoon, die dood 
geweest was, maar weer leeft. Dood voor de liefde van 
zijn vader. Levendgemaakt door het licht en de liefde 
van de geest van zijn vader. Deze zoon had een pak 
slaag verdiend, maar kreeg een omhelzing. Dit brak zijn 
hart dubbel. Waarom kreeg hij de erfenis? Omdat hij die 
niet verdiende. Waarom ging het aan de oudste zoon 
voorbij? Omdat hij geen zachtmoedige geest had, of 
begeerde. Hardvochtig keek hij zijn vader in de ogen. 
Waarom die doorbrenger wel, en ik niet? De oudste 
zoon was blind voor genade.
Hoe worden wij ooit zachtmoedig? Luister naar wat de 
Heiland Zelf zegt: ‘Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben 
en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zie-
len.’ Moeilijk? Onmogelijk! Het groeit niet op onze akker, 
want we dragen een boos hart mee. Alleen genade ver-
breekt en maakt gunnend. Om Christus’ wil!

Lezen: Jesaja 29:18-24 Zingen: Psalm 37:6

Zon op Eerste kwartier
Zon onder
Maan op
Maan onder

oktober

08.01
18.52
15.36
--.--



zaterdag  12 oktober

Uw Naam zij geheiligd

Dat kan slechts een boetegebed zijn.
Hoe weinig geef je God de eer in je leven.
Hoe weinig straalt Zijn Naam
van je voorhoofd, uit je geest.
Hoe zelden kom je boven het alledaagse bidden uit
tot een werkelijke aanbidding van God.
Als je stil wordt in aanbidding voor Hem,
wordt je leven van hieruit doorlicht en gevormd.
God is voor jou geen naamloze.
Hij verhult Zich niet in een wolk.
Hij heeft Zich kenbaar gemaakt
in Jezus Christus.
Daarom kun je Hem aanbidden,
liefhebben en eren.
Want Jezus heeft Zich zo opgesteld dat je in Hem
de liefde van de Vader mag zien.
De naam JEZUS en het leven van Jezus zijn één groot 
eerbetoon aan de Vader.
Alles wat Jezus deed,
tot in Zijn lijden en sterven toe,
is heiliging van de Naam Gods.

(Hanna Hümmer)

1 Petrus 1:13-19&
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ZonDag 

Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtig-
heid, want zij zullen verzadigd worden. Mattheüs 5:6

Stel je voor dat je nooit dorst zou hebben. Je zou niet 
drinken en vervolgens sterven. Dorst is een zegen, een 
signaal van het lichaam; de dorst te mogen lessen is 
heerlijk. In het geestelijke leven wordt dit nog veel ster-
ker beleefd.
Trouwens, wat is dorst? Het is droog zijn vanbinnen en 
hunkeren, verlangen naar vocht. Denk aan een woes-
tijnreiziger die na dagen lopen bij een oase komt. De 
vreugde die dan op dat plekje gevoeld wordt, is niet te 
beschrijven. Is het in het leven met de Heere niet net 
zo? Na dagen wandelen in de droogte, waarbij het 
Woord wel dicht leek, dorst je ziel naar één woord uit 
Gods mond. En dan plotseling is het er. Zijn spreken, 
Zijn Woord, Zijn kracht. ‘Een milde regen zond g’ o 
Heer’, op Uw bezwijkend’ erfenis neer, om sterkte aan 
haar te geven.’
In een wereld vol schuld is de gerechtigheid van het 
Lam Gods je enige troostbron. Christus verging van 
dorst aan het vloekhout om u en jou te laten drinken. Dit 
brengt verzadiging van vreugde.

Lezen: Jesaja 55 Zingen: Psalm 16:6

Zon op e.k. 10  nov.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   3  nov.

oktober

08.02
18.50
16.10
01.14



zondag  13 oktober

Onze hulp …

Vandaag is het zondag.
Ik hoop dat je vandaag naar de kerk ging of nog gaat. 
Dat je de gezondheid ervoor hebt en dat de omstandig-
heden je niet tegenhouden. Ik wens je van harte een 
goede dienst!
Er wordt veel gezegd en gezongen in een kerkdienst. 
Op sommige woorden letten we misschien niet meer zo 
goed, omdat we het al zo vaak gehoord hebben.
Vandaag wil ik met je stil staan bij de eerste woorden 
die in veel kerkdiensten klinken. Na het stil gebed gaat 
de dominee de kansel op en spreekt het votum: ‘Onze 
hulp is in de naam des Heeren, Die hemel en aarde 
gemaakt heeft.’ Hiermee spreekt de predikant de ver-
wachting uit dat de Heere zal helpen. Het is in feite een 
gebed.
De naam des Heeren: dat is Hij Zelf! Daar mogen we 
onze hulp van verwachten. Dat geldt voor de kerk-
dienst, want als die alleen van mensen af zou hangen 
zou het leeg zijn. Maar het geldt ook voor ons leven van 
elke dag.
Neem deze tekst maar mee de komende week in: ‘Mijn 
hulp is van de Heeren, Die hemel en aarde gemaakt 
heeft.’ Als je die God tot je Helper hebt, kun je de week 
in, wat er ook op je wacht!

Psalm 124&
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MaanDag 

Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhar-
tigheid bewezen worden. Mattheüs 5:7

Moeder zei vroeger regelmatig: ‘Wie goed doet, goed 
ontmoet.’ Het was geen gezegde, het was haar levens-
praktijk. Als kinderen zag je het gewoon. ’t Was altijd 
maar geven en nooit eisen. Altijd maar uitnodigen, zon-
der eropuit te zijn zelf uitgenodigd te worden. Altijd 
maar bezig schatten te vergaderen in de hemel, niet 
hier op aarde. Altijd het behoud van die ander, de naaste 
op het oog. Wie zo leven mag, heeft een bewogen hart 
gekregen. Barmhartig, vol erbarmen. Huilen met hen 
die huilen. Bidden voor hen die niet verder kunnen. Een 
beker water aanbieden aan een dorstige ziel. Een moe-
der is op aarde het meest gevende schepsel. God de 
Vader is de meest Gevende, de Schepper. Wie door Zijn 
barmhartigheid is aangeraakt, kan het meedogenloze 
niet meer dulden. Het kwaad schrijnt. De liefde trekt en 
maakt bewogen. ’t Is toch waar: genade maakt gun-
nend. Hebt u zo’n warm hart gekregen tegenover uw 
naaste? Bid dan de Heere dat Hij meer arbeiders zal 
uitstoten in Zijn wijgaard, deze wereld. Of moet uzelf 
gaan? Hoe lang houdt u het al tegen?

Lezen: Jesaja 65:11-25 Zingen: Psalm 145:3

Zon op e.k. 10  nov.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   3  nov.

oktober

08.04
18.48
16.39
02.30



maandag  14 oktober

Niet ijdel gebruiken

Gisteren hadden we het over de kerkdienst. En we 
bespraken dat er soms woorden zijn die je zo vaak 
hoort, dat ze niet altijd even duidelijk meer bij je binnen-
komen. Misschien heb je dat ook bij het lezen van de 
tien geboden. Iedere week weer hetzelfde … Maar zou-
den ze niet elke week gelezen worden omdat ze zo 
belangrijk zijn voor onze weg door het leven?
Vandaag leggen we de vinger, de jat zoals dat in het 
Hebreeuws heet, bij het derde gebod: ‘Gij zult de naam 
van de Heere Uw God niet ijdel gebruiken.’
Als ik je zou vragen wat dit betekent, zeg je waarschijn-
lijk dat je niet mag vloeken. En dan heb je helemaal 
gelijk. Hoe vaak wordt Gods Naam niet ijdel (dat is leeg, 
zonder inhoud) gebruikt? Doe je het zelf misschien 
soms ook? Stop daarmee, voor God en voor jezelf!
We kunnen Gods Naam ook voor ons karretje spannen. 
In Gods Naam zijn er vreselijke dingen gedaan die nooit 
van Hem hadden mogen gebeuren. Laten we, ook bin-
nen de kerk, uitkijken om niet overal klakkeloos of met 
de beste bedoelingen Gods Naam op te plakken!
Wij hebben allemaal een naam maar God ís Zijn Naam.
En lees dan dit gebod nog maar een keer.

Exodus 20:1-17&
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DinsDag 

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.
 Mattheüs 5:8

Niemand kan hier op aarde God zien en leven. Mozes 
moest zijn aangezicht bedekken voor de lichtglans van 
de hoogste Majesteit. Straks mag dat anders zijn. Gods 
kinderen zullen de Koning zien in Zijn schoonheid. De 
reinen van hart zullen Hem, de Heere Jezus Christus, 
aanbidden en de overwinningskroon voor Zijn voeten 
neerwerpen.
Rein van hart. Wie kan zeggen dat hij dit is? Niemand. 
Er is immers niemand die goeddoet, niemand die zon-
der zonde is, niemand die naar God vraagt, niet één. 
Toch wel. Miljoenen mogen straks rein voor God staan. 
Ze werden gewassen door het kostbare bloed van 
Christus. Nee, niet rein in eigen oog. Tot je laatste snik 
moet je klagen over je eigen boze hart. Je wordt er ech-
ter bovenuit getild. De Heere droeg mijn schuld, Hij 
maakte mij vrij.
Zeg het de wereld! Er zijn nog zo veel blinde mensen 
onder de volken die zich als varkens in de modder van 
de zonde omwentelen. Bid voor hen, of de Heere hen 
als een hout uit het vuur wil rukken. Tot Zijn eer. Nog is 
er plaats.

Lezen: Hebreeën 12:11-24 Zingen: Psalm 24:2

Zon op e.k. 10  nov.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   3  nov.

oktober

08.06
18.46
17.05
03.46



dinsdag  15 oktober

Immanuël

Nog twee maanden en dan is het bijna Kerstfeest. Dat 
lijkt nog ver weg. Maar toch lezen we vandaag een 
stukje uit het kerstevangelie. Dat doen we omdat we 
hierin lezen dat de Heere Jezus geboren wordt. En als 
we het deze weken over Gods namen hebben, kunnen 
we dit niet laten liggen. Daarom is zomaar een beetje 
Kerst in oktober.
Jezus kwam vanuit het huis van Zijn Vader naar deze 
wereld. En de reden voor Zijn komst ligt in Zijn Naam. 
Jesaja profeteerde al lang voor Jezus’ geboorte dat een 
vrouw zwanger zou worden, een zoon zou baren en 
Hem de naam Immanuel zou geven. Die Naam bete-
kent: ‘God met ons’.
Daarom kwam de Heere Jezus. Door de zonde zijn wij 
bij God weg. We hebben geen enkel recht om bij Hem 
te komen, nu niet en in de eeuwigheid niet.
Maar met de komst van Jezus heeft God Zich naar ons 
toegekeerd en de weg naar Hem geopend. Daarom 
geldt: ‘God met ons’. Dat zeg je niet zomaar. Als je 
bedenkt hoeveel dat Jezus gekost heeft, word je wel 
even heel stil. Kerstfeest en Goede Vrijdag op één dag! 
Om stil van te worden. Maar ook om getroost je weg te 
gaan, want je hoeft die niet alleen te gaan. Immanuël: 
God met ons!

Mattheüs 1:18-25&
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WoensDag 

Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinde-
ren genoemd worden. Mattheüs 5:9

Bij deze tekst moet ik zo denken aan Romeinen 12. 
Daar roept de apostel Paulus op om vurige kolen op het 
hoofd van je vijand te leggen, haat te betalen met liefde, 
de wraak niet te zoeken, te bidden voor je vijanden. Zo 
somt hij een hele rij mogelijkheden op.
Soms lijkt het zo onmogelijk. Wat moet je doen, als je 
de vrede zoekt en die ander blijft maar vechten? Door-
gaan met van vrede te spreken. Het is ook best te 
begrijpen dat die ander de vrede niet wil. Dan moeten 
de wapens ingeleverd worden. Dan wordt het hoe de 
Heere zegt: ‘Ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn.’ Dat 
lijkt zo onveilig. Toch is er geen betere weg. U kunt zo’n 
vechter best begrijpen, want u was vroeger net zo. Hoe 
is het eigenlijk veranderd? God greep in. De Vredevorst 
werd Koning in uw leven. Toen kwam dat diepe verlan-
gen naar vrede in uw hart. Toen zag u de wereld en de 
mensen om u heen met heel andere ogen. Jaag dan 
maar meer en meer naar die vrede. Zo mag het kost-
bare bloed van Jezus Christus druppen om vrede te 
brengen in mensenharten. Dichtbij. Ook ver weg.

Lezen: Romeinen 14:7-19 Zingen: Psalm 72:2

Zon op e.k. 10  nov.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   3  nov.

oktober

08.08
18.44
17.30
05.02



woensdag 16 oktober

De onbekende God

Ooit was de stad Athene getroffen door een vreselijke 
plaag. Als er niets gebeurde, zou er niets van de stad 
overblijven. Toen werd, op wonderlijke wijze, de stad 
gered. De Atheners wisten niet waar de redding van-
daan kwam en dachten dat er een god achter moest 
zitten. Maar welke god? Dat wisten ze niet. En daarom 
maakten ze een beeld met het opschrift: voor de onbe-
kende god. De god zonder naam …
Dan komt Paulus in Athene en hij grijpt deze mogelijk-
heid met twee handen aan. Geprikkeld door alle afgods-
beelden die hij ziet, grijpt hij de kans om te vertellen 
over de levende God. Die God, Die de mensen van 
Athene nog niet kennen, gaat hij verkondigen. Daar is 
lef voor nodig, want zo vriendelijk waren ze niet voor 
hem.
En wij, vandaag? Hoeveel afgodsbeelden voor een 
onbekende god komen wij niet tegen om ons heen? 
Mensen, vrienden van je misschien, die opgaan in het 
niets. Durven we hen te vertellen van de enige Naam 
onder de hemel waarin redding te verkrijgen is? Daar 
heb je lef voor nodig … Ja, ook! Maar vooral een leven 
dicht bij de Heer van die naam. Door Zijn Geest zul je 
kunnen getuigen! Echt!
Je mag gaan in Zijn Naam!

Handelingen 17:15-34&



17
DonDerDag 

Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, 
want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 
 Mattheüs 5:10

Mensen spreken graag kwaad van elkaar. Zo kun je 
proberen over de rug van een ander er zelf beter van te 
worden. Is het dan ook beter? Duidelijk niet. Wat kun-
nen we rijke lessen leren van mensen die om hun geloof 
vervolgd worden. Ze blijken zo’n heel ander hart gekre-
gen te hebben dan mensen die niet wedergeboren zijn. 
Zij bidden voor hun vijanden en schelden niet terug als 
ze uitgescholden worden. Ze verdragen, net zoals de 
Heere Jezus deed. Ik herinner me die predikant in Roe-
menië. De geheime politie kwam huiszoeking doen en 
gooide alles overhoop. Na enkele uren wilden ze weer 
vertrekken, maar nee, dat kon niet, zei de predikant. Ze 
moesten eerst genieten van een maaltijd in liefde voor 
hen bereid. Het Koninkrijk dat eeuwig blijft is niet weg-
gelegd voor hen die rechtvaardig zijn in eigen oog. Het 
is voor de kinderen Gods die vervolgd zijn. De zielen 
onder het altaar smeken hoe lang het nog duurt vóórdat 
de dag der dagen komt. Zo ziet de kerk met groot ver-
langen uit naar de komst van de Koning der koningen.

Lezen: 1 Timotheüs 2:8-19 Zingen: Psalm 79:5

Zon op e.k. 10  nov.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   3  nov.

oktober

08.09
18.41
17.54
06.16



donderdag 17 oktober

Een nieuwe naam

Jouw naam heb je bij je geboorte van je ouders meege-
kregen. Dat is de naam die je je leven lang draagt. Je 
naam, daar ligt alles in wie jij bent en hoe anderen jou 
kennen.
We lezen vandaag uit het laatste boek van de Bijbel. 
Een boek van oordeel, strijd, bevrijding en eeuwige 
vreugde. In dit gedeelte gaat het ook over een naam. 
Als je overwint krijg je een witte steen met daarop een 
nieuwe naam. Dat is nogal wat. Als je overwint … dat 
kun je zelf niet, nooit! De kloof tussen jou en God is te 
groot! Maar we lazen een paar dagen terug over de 
komst van de Heere Jezus. Hij heeft met het kruis een 
brug gelegd over de kloof tussen jou en God. Daarin ligt 
jouw overwinning.
In die dagen werkte men in de rechtspraak met stenen. 
Je kreeg een zwarte steen als je schuldig was en een 
witte als je onschuldig was. En nu krijg jij een witte 
steen. Je bent dus onschuldig! Jezus heeft ook jouw 
schuld gedragen! Je bent straks vrij van je zonde en 
schuld!
En die nieuwe naam? Dat is misschien wel jouw eigen 
naam maar dan uitgesproken door Jezus Zelf. Daarin 
klinkt alles door wat Hij en jij samen doorgemaakt heb-
ben! Ik kan me er zo op verheugen!

Openbaring 2:12-17&
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VrijDag 

Zaligbent u, als men u smaadt en vervolgt, en liegen 
allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.
 Mattheüs 5:11

Spot en smaad zijn niet aangenaam voor onze natuur. 
Wat kunnen we er boos om worden. Heb maar medelij-
den met mensen om je heen die spotten met de waar-
heid. Ze doen het in blindheid, soms zelfs tegen beter 
weten in. Wat zal hun einde zijn? Niet zalig, maar rámp-
zalig. Tenzij ze zich bekeren. Laten we daar dringend 
om vragen. Alleen de Heere opent de ogen. Alleen Hij is 
machtig om mensen die zo hard zijn, te bereiken en 
zacht te maken. Het is niet mogelijk jezelf te verdedigen 
tegen de leugen. Je kunt alleen wachten op de Heere. 
Dan mag in stilheid en vertrouwen je sterkte zijn. De 
Heere heeft het laatste woord. En nog altijd kunnen ver-
volgers tot volgelingen gemaakt worden door de Heere. 
Als ú bekeerd kon worden, kan héél de wereld wel zalig 
worden.
Spreek de waarheid, blijf getuigen en breng maar een 
goed gerucht voort van de Heere. Hij is het zo waard. 
Hier is het slechts een verdrukking van tien dagen. Zijt 
getrouw tot in de dood om de kroon te ontvangen.

Lezen: 1 Petrus 4:12-19 Zingen: Psalm 119:82

Zon op e.k. 10  nov.
Zon onder v.m. 19  okt. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   3  nov.

oktober

08.11
18.39
18.20
07.30



vrijdag  18 oktober

Eeuwige eer!

Bijna twee weken hebben we gelezen over namen. 
Jouw naam, Gods Naam …
Al zoekend en lezend staan er zoveel mooie dingen in 
de Bijbel! Alleen al die verschillende namen van God 
zijn om stil van te worden. Dat Hij onze God wil zijn; wat 
zijn we rijk!
Je mag er stil van worden, natuurlijk. Maar niet te stil 
blijven! We mogen Gods Naam uitdragen, verkondigen 
en, niet te vergeten, groot maken. Anderen moeten die 
Naam ook leren kennen. Want die Naam, dat is God 
Zelf!
Hier op aarde mogen we beginnen met het groot maken 
van Zijn heilige Naam. Later in de hemel mogen we bij 
Hem in alle volheid verder zingen.
En weet je zelf geen woorden?
Zing de psalmist maar na, doe het samen, tot eer van 
Zijn grote Naam.
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
Men loov’ Hem vroeg en spa; 
De wereld hoor’, en volg’ mijn zangen, 
Met amen, amen na. 

Psalm 72&



19
ZaterDag 

Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de heme-
len; want zo hebben zij de profeten vervolgd, die er vóór 
u geweest zijn. Mattheüs 5:12

Er is loon op de aarde en er is loon in de hemel. Wie niet 
opnieuw geboren is door de Heilige Geest, strijdt alleen 
voor alles wat deze wereld biedt. Dan probeer je te 
halen wat er te halen valt. Je grijpt je kansen, maar niet 
de kans van God ons gegeven. Wat een bijzondere ver-
andering in je leven als de Heere je hemelsgezind 
maakt. Niet meer aardsgericht. Je wandel mag in de 
hemelen zijn. Dagelijks worstel je in het gebed met de 
Heere. Een leven van smeken én van lofprijzing. Je mag 
zien op de vergelding van loon, die eenmaal uit genade 
komen zal. Daarbij gaat het niet om loon maar om heer-
lijkheid. Hier zo vaak bestreden en aangevochten. 
Geplaagd en vervolgd, beschuldigd en vertrapt. Daarna 
straks de Koning te mogen zien in Zijn schoonheid. Wat 
zijn de profeten in het Oude Testament veracht en 
bespot. Maar ze juichen nu wel voor Gods troon.
Gelooft het profetische Woord dat zeer vast is. Jezus 
Christus is opgestaan uit de doden. Hij leeft. Hij komt 
terug op de wolken. Zalig wie dan met Hem mag zijn.

Lezen: 1 Thessaloncenzen 2:7-17  Zingen: Psalm 68:14

Zon op Volle maan
Zon onder
Maan op
Maan onder

oktober

08.13
18.37
18.48
08.41



zaterdag  19 oktober

Genadetijd

In ’t donkerste der maanden,
in ’t diepste van je smart,
kun je Gods stem vernemen,
voel je het kloppen van Zijn hart.
Hij gaf in grote liefde
Zijn Zoon aan deze aard’:
Hij heeft ons willen redden
ons in Zijn hand bewaard.
Een liefde niet te noemen
zo groot, zo wonderbaar:
in Jezus’ Naam te roemen,
Zijn Naam blijft eeuwig waar!
(…)
Wil toch niet langer wachten
maak toch je hart bereid,
want tussen boze machten
is het nog genadetijd!   

(L.W. Brinkman-Oosterman)

2 Korinthe 5:14-21&



20
ZonDag 

En God zag (…) en zie, het was zeer goed. 
 Genesis 1:31 

Gezien worden is van fundamenteel belang in ons 
leven. Elkaar zien, elkaar waarnemen, dat hoort bij ons 
bestaan. Wie zich niet gezien weet, of zich niet durft te 
laten zien, heeft geen aanzien. Dan wordt het leven 
zwaar of zelfs onmogelijk. Zien wij de ander voldoende? 
Jongeren groeten elkaar soms als ze uit elkaar gaan 
met: ’k zie je! Dat is mooi. Ik heb het nodig dat er steeds 
weer tegen mij wordt gezegd: Ik zie je! Niet vreemd 
eigenlijk. Het zit in Gods schepping ingebakken. Steeds 
lezen we in Genesis 1: ‘En God zag…’ De schepping, 
de mens werd gezien. ‘En zie, het was zeer goed.’ Gods 
schepping is er om gezien te worden. Het meest wel 
door God Zelf. De komende twee weken gaan we bij-
belgedeelten lezen waarin we horen hoe God (om)ziet 
naar mensen. Dat doet ons echt goed!
De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. (Gezang 487)

Lezen: Genesis 1:1- 27 Zingen: Psalm 148:3

Zon op e.k. 10  nov.
Zon onder v.m. 17  nov. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   3  nov.

oktober

08.15
18.35
19.20
09.50



zondag  20 oktober

Gedenkteken ... de regenboog …

De komende dagen hebben we het over gedenktekens 
in de Bijbel en in onze tijd. Ik denk dan aan de regen-
boog, monumenten voor oorlogsslachtoffers, stenen 
op de begraafplaats of zomaar een parkeerautomaat in 
de hal van het ziekenhuis.
Vandaag kijken we naar de lucht. Zie je een regenboog? 
Het is de regenboog van de Heere God, Zijn regenboog. 
Hij ziet ons en denkt aan Zijn verbond. Als jij de veel-
kleurige boog ziet, waar denk je dan aan? De zond-
vloed als straf op de zonde. De Ark, waarin Noach en 
zijn familie werden gespaard. Ja, Noach en zijn familie 
mochten opnieuw beginnen. Ook wij mogen iedere dag 
opnieuw beginnen. Genadetijd noemen we dat. Als 
Noach uit de ark komt, laat God aan hem Zijn regen-
boog zien. Een natuurverschijnsel waar God bijzondere 
aandacht voor vraagt.
Het is Zijn boog, waarmee Hij zeggen wil dat Hij nog 
geen einde maakt en doorgaat met het redden van 
mensen. Het is het teken van Zijn verbond, waarmee Hij 
zeggen wil ook voor jou te willen zorgen. De regenboog 
vertelt ons dat er redding is door de Redder, de Heere 
Jezus. De Heere God heeft geen punt gezet bij Noach. 
Hij gaat door …

Genesis 9:11-17&
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MaanDag 

Noach vond genade in de ogen van de Heere.
 Genesis 6:8

In den beginne zag God wat Hij geschapen had. Het 
was goed. Dat gaf God vreugde. Maar het blijft niet 
goed. Kaïn slaat Abel dood. Lamech bralt over wraak 
en doodslag. De Heere ziet dat de slechtheid van de 
mens op de aarde groot is. Zij is verdorven.Het berouwt 
God dat Hij de mens op de aarde gemaakt heeft. Naar 
dit schouwspel kan Hij niet langer kijken. De zondvloed 
komt en verdelgt de mens van de aardbodem. Einde 
schepping, als daar niemand was geweest die genade 
vond in Zijn ogen. God ziet niets over het hoofd. Noach 
mocht een ark bouwen en werd de redding van de 
mensheid. Hoeveel slechtheid ziet God vandaag? Wij 
zien er zelf ook al zo veel van, om ons heen. En ook als 
we eerlijk kijken in ons eigen leven. Hoe kan God dat 
aanzien? Omdat er één Rechtvaardige is geweest in 
deze wereld Die genade vond in Gods ogen. Jezus, Hij 
nam de slechtheid op Zich. In Hem ligt de redding. Allen 
die geloven in de Rechtvaardige vinden genade in de 
ogen van de Heere. In Jezus ziet God dat Zijn schepsel 
goed is. Dat geeft Hem vreugde.

Lezen: Genesis 6:5-22 Zingen: Psalm 14:2

Zon op e.k. 10  nov.
Zon onder v.m. 17  nov. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   3  nov.

oktober

08.17
18.33
19.57
10.55



maandag  21 oktober

Gedenkteken … Brood en wijn …

Bijzondere tekenen bij het Heilig Avondmaal.
Heb je er kortgeleden naar gekeken? Voor in de kerk 
een tafel met een wit laken. Brood en wijn. Het vertelt 
ons van het gebroken lichaam en het vergoten bloed 
van de Heere Jezus. Een geweldige boodschap is dat. 
Let op de tekenen en laat je in gedachten meenemen. 
Zie op Hem … Kijk in gedachten naar Zijn handen en 
voeten. Het zijn de tekenen van Zijn lijden en sterven op 
Golgotha. Tekenen van Zijn liefde voor mensen.
Let op deze waardevolle tekenen. Kijk goed als het 
brood gebroken wordt en de wijn ingeschonken.
Denk aan Hem Die Zijn lichaam aan het kruis heeft laten 
hangen en Zijn bloed heeft gegeven. Het is de bedoe-
ling dat we niemand zien dan Jezus alleen. Hebben we 
Hem wel nodig? Zijn wonderen en ook het brood en de 
wijn wijzen ons naar Zijn Koninkrijk.
Daar zal alles volmaakt zijn. Precies zoals onze Schep-
per het heeft bedoeld. Als in de preek en bij de sacra-
menten – Heilige Doop en Heilig Avondmaal – Zijn 
woorden klinken, vertelt Hij mij dat Hij geen lust heeft in 
mijn dood, maar daarin dat ik me bekeer en leef. Leven 
met Hem en leven door Hem.
Dat is pas echt leven!

Lukas 22:14-20&



22
DinsDag 

U bent de God Die naar mij omziet! Genesis 16:13

Ik, Hagar, zag het niet meer zitten. Ze hadden me 
gebruikt. Vooral Sara, mijn meesteres. Uit Egypte was 
ik meegenomen als slavin. Ze waren goed voor mij. Ik 
diende Sara, totdat ze mij aan haar man gaf. Zelf kon ze 
geen kinderen krijgen. Ik voelde me gezien. Ik, tweede 
vrouw van Sara’s man! Ook door Abraham werd ik 
gezien. Vooral toen ik een kindje van hem verwachtte. 
Wat was ik trots. Misschien wel té trots. Sara kon het 
niet verdragen. Ze vernederde mij. In één keer had nie-
mand meer oog voor mij. Men keek op mij neer. Ik hield 
het niet meer uit. Gevlucht ben ik, ver weg de woestijn 
in. Daar lag ik, alleen, uitgeput én zwanger. Zou er nog 
iemand naar mij omkijken? Toen was er die Engel. Hij 
sprak tot mij: De Heere heeft uw verdrukking gehoord. 
Hij gaf mij een belofte voor míjn zoon. Heb ik hier niet 
de Heere gezien Die naar mij omgezien heeft? Zo kon ik 
weer terugkeren naar Sara. Het moeilijke leven weer 
oppakken. Lachai-Roï noemde men later die put. En 
het is waar. Als de Levende naar je omziet, is dat een 
Bron waaruit je kracht kunt putten om te leven. Je bent 
toch niet alleen.

Lezen: Genesis 16:6-15 Zingen: Psalm 36:3

Zon op e.k. 10  nov.
Zon onder v.m. 17  nov. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   3  nov.

oktober

08.18
18.31
20.40
11.54



dinsdag  22 oktober

Gedenkteken … Oorlogsmonument

Misschien heb je als basisschoolleerling bij een monu-
ment gestaan. Bijvoorbeeld op vier mei bij de doden-
herdenking. Er wordt dan een krans gelegd.
We denken aan de oorlogsslachtoffers die voor onze 
vrijheid zijn gestorven. Het deed je wel wat.
Zo dicht bij het monument en de twee minuten stilte. Je 
weet dat er mensen zijn omgekomen in de oorlog. Vaak 
jonge mensen.
Voor mensen die iemand verloren hebben, heeft zo’n 
monument veel te zeggen. Zelf heb ik dat bij een monu-
ment in Wageningen. Het is ter nagedachtenis aan sol-
daten die in Indië zijn omgekomen. De naam van mijn 
oom staat op dat monument. Denk als je bij zo’n monu-
ment staat wat de Heere ons hiermee te zeggen heeft. 
Het gaat niet zozeer om al die namen, maar meer om 
Hem Die ook door het monument tot ons spreekt.
Het vertelt mij dat het leven een keer eindigt.
Het monument ’spreekt’ daarvan. Het is een stille 
getuige. Duizenden en duizenden zijn ons voorgegaan. 
Kijk naar de erevelden waar jonge soldaten begraven 
liggen. Kijk naar de monumenten en lees. Memento 
Mori. Denk aan je eigen sterfdag!

Psalm 103:13-17&



23
WoensDag 

De Heere nu zag om naar Sara. Genesis 21:1

Wat had Sara gelachen. Nog geen jaar geleden achter 
het tentdoek bij dat vreemde bezoek. Zij een kindje krij-
gen? Ze was al negentig en Abraham honderd jaar oud. 
Ze had het ontkent toen men haar vroeg: waarom lacht 
Sara? Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? En 
nu? Izaäk, de Zoon van de Lach, is geboren. Ze kan niet 
meer ophouden met lachen, echt lachen. Het is een 
aanstekelijke lach. Veel mensen zullen met haar meela-
chen. Samen blij, omdat er werkelijk bij de Heere niets 
te wonderlijk is.
De grote Izaäk, dé Zoon van de belofte, Jezus, is gebo-
ren, gestorven en opgestaan uit de dood. Nu kan de 
blijdschap volkomen worden voor sterfelijke mensen. 
Mensen die achter hun tentdoek de lach van ongeloof 
maar al te goed kennen. Hoe kon Sara zo aan het lachen 
gebracht worden? De Heere nu zag om naar Sara… 
Daar ligt het geheim. Het was zoals Hij gezegd had. 
Waar God naar mensen omziet daar wordt iets nieuws 
geboren, daar wordt de lach geboren. Geef Hem je twij-
fel, je ongeloof, je onvermogen. Je krijgt er de vreugde, 
de lach voor terug. De Heere heeft naar mij omgezien.

Lezen: Genesis 21:1-7 Zingen: Psalm 105:2

Zon op e.k. 10  nov.
Zon onder v.m. 17  nov. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   3  nov.

oktober

08.20
18.29
21.28
12.46



woensdag 23 oktober

Gedenkteken … grafstenen …

De grafstenen op een begraafplaats zijn gedenkstenen 
voor ons. Ben je al eens op de begraafplaats geweest? 
Misschien was je er om iemand te begraven van wie je 
heel veel hield. Als je langs de grafstenen loopt, besef 
je hoe alles voorbijgaat. Soms zie je stenen van jonge 
mensen en kinderen. Van vrienden of familie. Iedere 
steen vertelt ons dat we sterven moeten. Soms zie je 
graven waar alleen een naam op staat. Voor God zijn al 
die namen geen onbekenden. Hij weet wie het is en hoe 
hij heeft geleefd. Hij weet de plaats waar Zijn kinderen 
liggen. Hij zal ze eens komen ophalen. Grafstenen zijn 
‘levende stenen’ en getuigen soms van de hoop die in 
ons is. Kom je op een begraafplaats dan moet je de 
stenen eens bekijken. Er gaat soms een getuigenis van 
uit, een bemoedigende boodschap of een troostwoord. 
Ik denk aan het graf van een van ons. Een graf met een 
klein kroontje op de steen. Veelzeggend. Er is een kroon 
weggelegd voor hen die de Heere kennen en Hem lief-
hebben. Die kroon wordt gedragen. Bij de opstanding 
van de doden, als Hij verschijnt en mij roept, dan zal ik 
horen en komen en altijd daar zijn, waar Hij is. Jij ook?

Openbaring 2:8-11&



24
DonDerDag 

En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde Zich 
over hen.  Exodus 2:25

Ziet God al dat lijden in deze wereld wel? Waarom doet 
Hij er niets aan? Kijk nu eens naar die Israëlieten daar in 
Egypte. Nota bene Gods eigen volk. Slaven zijn het. 
Onderdrukt en veracht. Van een God Die naar hen 
omziet merken ze weinig. Ze roepen om hulp. Maar ze 
zien er nog niets van. Heeft God dan geen oog voor ze? 
Jawel, God zag naar de Israëlieten om. Hij roept Mozes 
die hen zal uitleiden uit Egypte. Zijn omzien naar Zijn 
volk laat Hem niet onberoerd. Hij ontfermt Zich over 
hen. Hun gekerm hoort God. Hij denkt aan Zijn verbond 
met Abraham. Dat zien van God zet alles in beweging. 
Bemoedigend voor mensen die lijden. Die ook hun han-
den uitstrekken om hulp. Zou God dat wel zien? Jaze-
ker, Hij ziet om naar mensen die lijden en roepen. Hij 
sluit Zijn ogen er niet voor. Hij blijft niet op afstand staan 
kijken. Hij ontfermt Zich over hen. Hij zet dit zien en 
ontfermen om in verlossende daden. Lijden hoort niet 
bij Gods goede schepping. Elke traan wordt door God 
opgemerkt. Het brengt Hem tot liefdevolle ontferming 
en Hij zal ze drogen.

Lezen: Exodus 2:23-3:8 Zingen: Psalm 56:4

Zon op e.k. 10  nov.
Zon onder v.m. 17  nov. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   3  nov.

oktober

08.22
18.27
22.21
13.31



donderdag 24 oktober

Het kruis, teken van overwinning

God heeft alles gemaakt en het was zeer goed.
Toen kwam de duivel, een gevallen engel. Hij heeft de 
mensen verleid. Daarna wilden de mensen als God zijn. 
Zo ging die mooie schepping stuk. Er kwam een heilige 
oorlog tussen God en de duivel. Naar wie luisteren wij? 
Het lijkt erop dat de duivel in onze tijd alleen maar winst 
maakt. Weet je dat het een hevig gevecht is? Een 
gevecht op leven en dood. Toen en ook nu. Wie zal het 
winnen? Is het in mijn leven de Geest, de Heere God of 
het beest, de duivel? Is er al een overwinnaar bekend? 
Zeker weten. Het is de Heere.
Hij heeft de kop van de satan vermorzeld. Hij heeft Zijn 
kinderen gered. De duivel is sterk, maar gelukkig is de 
Heere sterker. Hij heeft de duivel overwonnen.
Weet je wanneer? Het kruis op Golgotha is het teken 
van overwinning. Aan het kruis riep Gods Zoon:
‘Het is volbracht.’ Het heeft de Heere Jezus wel Zijn 
leven gekost. Hij kroop door Gethsémané.
Zijn zweet werd als bloed. Hij riep: ‘Mijn God, Mijn God 
waarom hebt U Mij verlaten.’ Hij was alleen.
Hij hing tussen hemel en aarde. Zo stierf Hij.
Maar … Hij is Overwinnaar. Het kruis is daar het teken 
van.

Openbaring 12:13-18&



25
VrijDag 

Want Hij ziet tot aan de einden der aarde.  Job 28:24

Op echt oosterse wijze, wijdlopig en in bloemrijke taal 
bezingt Job in hoofdstuk 28 de lof der wijsheid, die 
helaas de mens zozeer ontbreekt. De mens is druk met 
van alles en nog wat, is ook tot veel in staat, maar maakt 
zich niet zo druk over echte wijsheid. Ze onderschat de 
waarde van de wijsheid en zoekt haar vaak niet eens. 
Maar als je nu wel zoekt naar wijsheid, levensinzicht, 
waar moet je die dan vinden? Job zegt: dan moet je bij 
God zijn. Want Hij ziet tot aande einden der aarde. Al 
wat onder de hemel is ziet Hij. God heeft inzicht. Zijn 
zien leidt tot wijsheid, omdat Hij onbeperkt zicht heeft 
op de dingen. Hij is immers de Schepper. Waar ons 
zicht beperkt is, vertroebeld, daar heeft God een hel-
dere kijk op. Het is alleen de vraag of wij die wijsheid 
van God erkennen. Blind als we zijn, houden we ons 
vast aan eigen wijsheid. Daar moeten we vanaf. Wil je 
wijs worden? Dan moet je God vrezen, eerbiedig lief-
hebben, dat is Wijsheid. Je afkeren van het kwade, dat 
is inzicht. God kan het weten, want Hij ziet tot aan de 
einden der aarde. Hij heeft overal zicht op. Ook op mij.

Lezen: Job 28:12-14 en 20-28 Zingen: Psalm 33:3

Zon op e.k. 10  nov.
Zon onder v.m. 17  nov. 
Maan op l.k. 27  okt.
Maan onder n.m.   3  nov.

oktober

08.24
18.25
23.19
14.09



vrijdag  25 oktober

Gedenksteen … 
een afgewentelde steen …

Als je het over Goede Vrijdag en de kruisdood van de 
Heere Jezus hebt, moet je het ook over Pasen hebben. 
Het hoort bij elkaar. Het kruis is een teken. De wegge-
rolde steen voor het graf is ook een teken. Zie je het 
voor je? Deze steen is een teken van hoop en een teken 
van Zijn overwinning. Niet te geloven en toch … Het 
graf leek echt helemaal gesloten. Je zou er bang van 
worden. Zo kan het ook in jouw leven zijn. Geen uitzicht 
meer. Je voelt je ellendig en eenzaam.
Ja, er was wel gezegd dat Hij weer na drie dagen zou 
opstaan. Maar wie gelooft dat? Zo’n grote kei voor de 
ingang. De Meester is gestorven. Het is allemaal voor-
bij. Heb je dan niet goed geluisterd? Het graf kon Hem 
niet vasthouden. Hij overwon, Die sterke Held.
De wachters zijn verschrikt weggevlucht toen de steen 
werd weggerold. De vrouwen wisten niet zo goed hoe 
het moest met die grote steen voor het graf. Geen pro-
bleem voor Hem. Nee, ook jouw problemen zijn door 
Hem op te lossen. Wat bij ons onmogelijk lijkt, is moge-
lijk bij Hem. De steen wordt weggerold. Hij leeft! Geen 
graf houdt Davids Zoon vast. ‘Hij is hier niet, Hij is opge-
staan’, zo zegt de engel op de paasmorgen.
Een machtig teken, die afgewentelde steen.

Mattheüs 28:1-6&



26
ZaterDag 

De Heere verheffe Zijn aangezicht over u. Numeri 6:26

Mensen zien elkaar soms niet staan. En als er iets 
scheef zit tussen twee mensen dan kijken ze elkaar niet 
aan. Ze slaan de ogen neer. Ze durven elkaar niet in de 
ogen te kijken. Hoe zit dat met God? Kun je God recht 
in de ogen kijken? Van onze kant niet. Maar dan komt 
God met Zijn zegen. Uitgesproken door de Hogepries-
ter Die geofferd heeft. God pakt onze kin vast en zegt: 
Kijk Mij eens aan. En waar wij verwachten dat de afwij-
zing in Zijn ogen te lezen staat, zien we Zijn ogen oplich-
ten van vreugde. Door genade ben jij Mijn kind. In plaats 
van dat Hij van ons weg kijkt, heft Hij Zijn aangezicht op 
en kijkt ons liefdevol aan. Mijn vrede geef Ik je. Dat is 
nog eens gezien worden! Zondags in de kerk ontvan-
gen we deze zegen. Je mag de kerk uit gaan, de wereld 
in, als een mens die beseft dat hij of zij gezien is door 
God. Zo mogen we die zegen doorgeven door ook naar 
mensen om te zien en ze vrede te geven. In de zegen 
zegt God tegen u: Ik zie naar u om en behoed u. Heerlijk 
is het een gezien mens te zijn! Laat je zegenen en wees 
een zegen.

Lezen: Numeri 6:22-27  Zingen: Psalm 134:3

Zon op e.k. 20  nov.
Zon onder v.m. 29  okt.
Maan op l.k.   7  nov.
Maan onder n.m. 13  nov.

oktober

08.26
18.23
00.02
14.43



zaterdag  26 oktober

Gedenkteken … 
Parkeerautomaat …

Misschien een beetje vreemd, maar ik zal het je uitleg-
gen. Op een zondag in het ziekenhuis in Ede zat ik een 
poosje in de hal te wachten en keek ik naar de mensen 
die wilden betalen voor het parkeren.
Wat bleek? Het was niet nodig. Op zondag niet!
De mensen haalden hun schouders op. Misschien 
snapten ze het niet. Of vonden ze het onzin? Op zon-
dag niet betalen?
Ik moest denken aan: ‘De zevende dag is de sabbat van 
de Heere uw God.’ Heilig die dag! Laat weten dat die 
dag ons heel veel waard is. Voor mij was het apparaat 
een gedenkteken. Waarom? Op zondag doen we het 
anders! De bezoekers van het ziekenhuis werden zo 
stilgezet bij de zondag. Een aparte dag.
Een bijzondere dag. Mooi toch? Er zijn meer van die 
bijzondere dingen in ons leven die ons even stilzetten. 
Even stil om te denken aan ... Wat wil de Heere God ons 
hiermee zeggen? Zo kun je ook even stilstaan bij een 
standbeeld of monument. Het gaat er niet om dat we 
mensen eren, maar het gaat erom dat we Gods grote 
daden en wonderen niet vergeten. Zo stond ik even stil 
bij deze parkeerautomaat waar je op zondag niet hoeft 
te betalen. Zondag rustdag! Morgen ook voor jou …

Exodus 20:8-11&



27
ZonDag 

Toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en 
zei … Lukas 19:5

Zacheüs in de boom. Hij wilde Jezus zien. Maar men-
sen keken op hem neer, klein als hij was. Ze versperden 
zijn zicht. Dan klimt hij in de boom. Mooi verscholen 
achter de bladeren voor nieuwsgierige en spottende 
ogen, en toch een goed zicht op de weg. Jezus komt 
voorbij. Hij blijft uitgerekend bij die boom stilstaan en 
kijkt omhoog. Jezus kijkt naar Zacheüs op en kijkt hem 
aan. ‘Ik moet heden in jouw huis zijn. Kom vlug naar 
beneden.’ Zacheüs ontvangt Jezus met blijdschap. 
Jezus blijft zomaar stilstaan op die plekken waar wij ons 
nogal eens verstoppen. We durven ons niet te laten 
zien. We voelen dat anderen op ons neerkijken. Maar 
dan, dat is Evangelie, staat Jezus daar en kijkt ons aan. 
Hij ziet ons zitten. Hij wil in onze woning komen. Wie 
ontdekt dat God in Jezus zo naar hem of haar omkijkt, 
die ontvangt Hem met vreugde. Moet er dan niet wat 
veranderen in je leven? Hoe zit dat met bekering? Wie 
de liefde in Jezus’ ogen ziet, die gaat gewoon verande-
ren. De Heer’ heeft mij gezien en onverwacht ben ik 
opnieuw geboren en getogen.

Lezen: Lukas 19:1-11  Zingen: Psalm 31:17

Zon op Laatste kwartier
Zon onder
Maan op
Maan onder

oktober

07.27
17.21
--.--

15.10



zondag  27 oktober

Gedenkteken …Vrouw van Lot

Ze heeft er als een zoutpilaar gestaan. De vrouw van 
Lot. Als een waarschuwingsteken. Zet het jou ook aan 
het denken of loop je er gedachteloos langs?
Soms zie je langs de kant van de weg van die waar-
schuwingstekens. Een kruisje, kaarsje, bloemen of 
fotootje. Het vertelt mij dat daar iemand is verongelukt. 
‘Kijk uit!’ De vrouw van Lot staat er als voorbeeld. Zie je 
ze in gedachten staan? Waarom stond ze daar? Zij ging 
op in de wereld. De wereld was alles voor haar.
Ze wilde geen afscheid nemen van alle mooie dingen. 
Waarom moest ze weg uit Sodom? De zoutpilaar zegt 
mij dat het op een bepaald moment is afgelopen. 
Genoeg gewaarschuwd. Genoeg tijd gehad.
Daarom de vraag: hoe sta jij in deze wereld? Is het één 
heel groot feest? Wil je lekker genieten? Ook van din-
gen die eigenlijk niet kunnen? Genieten van de dingen 
die God ons geeft mag. Maar er is ook een andere kant. 
Om niet te vergeten. Er komt een einde aan het grote 
feest dat wij ervan willen maken. Kijk naar het teken van 
de vrouw van Lot. Haar einde was vreselijk. Voor iemand 
die de Heere liefheeft, zal het einde heerlijk zijn. Kies 
dan vandaag nog. Wie dien je? De wereld of de Heere?

Genesis 19:23-29&



28
MaanDag 

Toen nu Jezus Zijn moeder zag … Johannes 19:26

Hoeveel kinderen kijken vandaag niet meer naar hun 
ouders om? Ze hebben het te druk met zichzelf. Vooral 
als er pijn en zorgen zijn, kun je erg op jezelf gericht 
raken. Jezus’ lijden aan het kruis was groot. Maar in Zijn 
diepe lijden bleef Hij oog houden voor Zijn moeder en 
vriend. Hij ziet hoe er een zwaard door de ziel van Zijn 
moeder gaat. In Zijn eigen lijden heeft Hij oog voor haar 
lijden. Hij verbindt haar met Zijn discipel die Hij liefhad. 
Moeder, zie uw zoon. Laat die vriend als een zoon voor 
Zijn moeder gaan zorgen. Zoon, zie je moeder. Zo ver-
bindt Hij mensen aan elkaar vanaf het kruis. Hij had er 
oog voor. Dat is de verkondiging van het kruisevangelie. 
Vanaf het kruis ziet Jezus ons aan. Zijn lijden was met 
het oog op het leggen van nieuwe relaties. God, onze 
Vader. Voor elkaar moeder en zoon, broer en zus. Oog 
krijgen voor elkaar door Zijn verzoenend sterven. In mijn 
lijden oog hebben voor de ander. Kijk eens naar deze 
Gekruisigde: Voor Zijn oog aan het kruishout brak, hoe 
nog stervende Zijn mond, troost voor vriend en moeder 
vond, dan weet ik: ‘Hij vergeet ons niet, schoon Hij ster-
vend ons verliet.’

Lezen: Johannes 19:25-30 Zingen: Psalm 133:1

Zon op e.k. 10  nov.
Zon onder v.m. 17  nov. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  nov.

oktober

07.29
17.19
00.23
14.35



maandag  28 oktober

Gedenkteken … Drie kruisen …

In Zwitserland zag ik boven op een hoge berg een kruis 
staan. Het viel goed op. Het was een teken. Het deed 
me denken aan Golgotha. Het middelste kruis op die 
heuvel even buiten Jeruzalem had daar niet hoeven 
staan als jij en ik niet gezondigd hadden. Het kruis ver-
telt me van de liefde van de Zaligmaker. Hij stierf voor 
zondige mensen, anders moesten zij de eeuwige dood 
sterven. Die boodschap hoor je op Golgotha.
Oren open dus. ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten 
niet wat ze doen.’ Je hoort het de Heere Jezus bidden. 
Wat een grote liefde voor zondaren.
Het kruis is een teken en vertelt me dat ik zondaar ben. 
Het is ook een teken van genade. Het vertelt me dat ik 
gered kan worden.
Die ene moordenaar aan het kruis naast de Heere Jezus 
heeft het begrepen. Hij vraagt: ‘Wilt U aan mij denken 
als U in Uw Koninkrijk komt?’ Ja, dat is voldoende.
Als Hij aan je denkt, is het goed. Hij weet wat je nodig 
hebt. Zeg het dan ook tegen Hem: ‘Wilt U aan mij den-
ken?’

Lukas 23:33-43&



29
DinsDag 

De Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. 
 Lukas 22:61

Jezus keek Petrus aan. Wat heeft Petrus in de ogen van 
Jezus gelezen? Woede? Hij had Hem tenslotte drie keer 
verloochend. Berusting? Zie je nu wel, Petrus, Ik had 
het toch gezegd dat je Mij zou verloochenen? Angst? 
Nu sta Ik er helemaal alleen voor. Beschuldiging? Zelfs 
jij, Petrus, kun je niet aan je woord houden.
Was dat te zien in Jezus’ ogen? Ik geloof er niks van. 
Daarvoor hoefde Jezus Zich niet om te keren. Wat 
maakte Petrus zó overstuur dat hij naar buiten ging en 
bitter huilde? Jezus keek Petrus aan en in Zijn ogen 
was liefde te lezen. Onvoorwaardelijke en onvoorstel-
bare liefde. Ik sta hier ook voor jou, Petrus! Mijn lijden 
en sterven brengen ook voor jou vergeving. Waar Jezus 
je zo aankijkt, daar breekt iets. Je harde hart. Ik maar 
zondigen en mij van Hem losmaken. Totdat … Hij mij 
liefdevol aankijkt en zegt: Ik ben voor jou de weg van 
het lijden gegaan.
Hebt u de liefde van Jezus al gezien in Zijn ogen? Laat 
je hart er maar onder breken. Zo veel liefde. Zalig zijn zij 
die treuren, want zij zullen vertroost worden.

Lezen: Lukas 22:54-62  Zingen: Psalm 25:5

Zon op e.k. 10  nov.
Zon onder v.m. 17  nov. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  nov.

oktober

07.31
17.17
01.28
14.58



dinsdag  29 oktober

Gedenkteken … Wie ziet het?

De onbekende soldaat. Ben je wel eens op een ‘ere-
veld’ geweest? De Amerikaanse begraafplaats Margra-
ten of het militair ereveld Grebbeberg. Soms lees je op 
een steen:‘onbekende soldaat’. Je vraagt je af wie er 
begraven ligt. Voor wie is dit gedenkteken? Hoeveel 
onbekende soldaten zijn er? Gesneuveld. Niemand die 
hem herkende en niemand die zijn naam wist. Eenzaam 
gestorven. Omgekomen. Hoe staat het in de psalm? 
‘Dan knakt haar steel. Men kent en vindt haar stand-
plaats zelfs niet meer.’ Het is voorbij. Niemand die nog 
iets van je afweet. Toch zijn er voor God geen onbe-
kende soldaten. Zijn ogen zien alles. Ook jou en mij. Het 
troost mij, als ik weet dat Hij me ziet. Voor anderen is 
het maar niets. Ze hebben liever dat Hij hen niet ziet. 
Mensen die stiekem iets denken te kunnen doen ... Hij 
weet ervan. Onbekende soldaten van wie de naam 
staat in het boek van het leven, zijn niet verloren. Hun 
naam staat ingekerfd in de handpalm van de Heere. 
Veilig. Op een rouwkaart las ik: ‘Zijn plaats is leeg, zijn 
stem is stil. Wij zwijgen Heer’, het is Uw wil.’ Stil ver-
driet. Ook bij het graf van de onbekende soldaat. Sta 
even stil en bedenk dan: ‘Niemand die je kent, maar 
God weet van je af!’

Psalm 103:8-17 en Openbaring 20:11-15&



30
WoensDag 

Jezus zag Levi (…) in het tolhuis zitten en zei tegen hem: 
volg Mij. Markus 2:14

Jezus volgen, waar begint dat? Het komt niet bij onszelf 
op. Wij zijn druk bezig. We hebben zo veel te doen. Het 
werk vraagt veel van ons. Netten vermaken. Winst 
maken. Geld tellen. Net als Simon en Johannes. Net als 
Levi. Dan komt Jezus voorbij. Hij ziet ons bezig-zijn. Hij 
zag Levi in zijn tolhuis zitten. Druk, druk, druk. Jezus 
ziet het, maar gaat daarom niet stilletjes voorbij met de 
gedachte: die hebben geen tijd voor Mij. Gelukkig maar. 
Jezus roept niet mensen die er geestelijk helemaal klaar 
voor zijn. Mensen die al op Hem zitten te wachten en de 
handen al vrij hebben voor Zijn opdracht. Als Hij daar-
naar uitkeek, kon Hij blijven kijken. Hij ziet naar mensen 
om die de handen vol hebben aan zichzelf. Mensen, 
midden in het leven, volop bezig. Misschien wel zoals u 
vandaag. En Hij zegt: Volg Mij. In Zijn omzien naar men-
sen gaat Hij niet aan hen voorbij omdat ze bezig zijn. Hij 
zet ze in om vissers van mensen te worden. Jezus vol-
gen begint daar waar Jezus ons ziet. Hij zet ons in om 
zomaar ons bezig zijn te onderbreken en Hem te gaan 
volgen.

Lezen: Markus 1:14-20; 2:14-15  Zingen: Psalm 17:3

Zon op e.k. 10  nov.
Zon onder v.m. 17  nov. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  nov.

oktober

07.33
17.15
02.36
15.21



woensdag 30 oktober

Gedenksteen … 
grafsteen met bijbeltekst

Soms zie je op een grafsteen een bijbeltekst. Ik heb er 
eens opgelet. ‘Voor eeuwig Thuis’, las ik. Het kan voor 
ons een troost zijn als we over de begraafplaats lopen. 
De dood heeft niet het laatste woord. De Heere heeft 
het laatste woord. Het is zoals ik op een steen las: ‘Mijn 
genade is u genoeg.’ Soms zie je letters die je hoop 
geven. ‘Mijn hoop is op U.’ Als ik weet dat iemand goed 
is heengegaan, moet ik dat ook aan anderen laten 
weten. Het is tot Gods eer! Hij heeft ervoor gezorgd dat 
dat jongetje kon zeggen: ‘Dan ga ik op tot Gods alta-
ren.’ Met die woorden op de lippen is hij overleden. Ja, 
een kind van God gaat slapen en zal wakker worden in 
de hemel. Daar zal hij samen met Mozes, Paulus en de 
Heere Jezus zijn. Zoiets mag je ook op de gedenksteen 
graveren. ‘Gestorven in de Heere.’ Zo blijft de familie 
wel verdrietig achter, maar niet zoals mensen die geen 
hoop hebben. Ze weten het, hij is overleden, maar met 
een blij vooruitzicht. Zullen ze het ook van ons zeggen 
als we de laatste adem uitblazen? Wat mag er op jouw 
grafsteen staan? Welke tekst past er bij jouw leven?

Openbaring 15:1-4&



31
DonDerDag 

Hervormingsdag

… zag Hij een grote menigte en was innerlijk met ontfer-
ming bewogen. Markus 6:34

Ik hou niet van een grote menigte mensen. Als het even 
kan, vermijd ik de massa. In de massa verdwijn je als 
individu. Je wordt niet meer gezien als een persoon. 
Verkeerde leiders die de massa op de hand krijgen, 
komen tot verschrikkelijke dingen. In de massa wordt je 
zomaar meegesleurd. Verrassend als je leest dat Jezus 
die grote menigte ziet en er niet voor terugschrikt. Hij 
ziet die menigte en het roept bij Hem liefde op. Hij ziet 
hun kwetsbaarheid. Als schapen zonder herder. De 
massa moet onderwezen worden. De massa heeft 
voedsel nodig. Jezus geeft onderwijs en voedsel. Zo is 
Jezus. Hij ziet om naar de enkeling, maar Hij heeft ook 
oog voor de massa. Hij peilt de nood van de menigte. 
Je ziet ze op de tribunes. Ze hossen tot diep in de nacht. 
Ze verdringen zich tijdens demonstraties op de pleinen. 
Ze zitten soms hutje-mutje schaapachtig in de kerk. 
Kunnen wij ernaar kijken door de ogen van Jezus? Hij 
werd innerlijk met ontferming bewogen over hen. Dat is 
missionair. Zo de mensen om ons heen zien.

Lezen: Markus 6:33-44  Zingen: Psalm 80:1

Zon op e.k. 10  nov.
Zon onder v.m. 17  nov. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  nov.

oktober

07.35
17.13
03.46
15.44



donderdag 31 oktober

Gedenkteken … 
Twaalf stenen in Gilgal …

Vandaag een dag om na te denken over Maarten Luther, 
Calvijn en Zwingli. Het zijn mensen die veel voor de kerk 
hebben betekend. Ze hebben de Bijbel gelezen en heb-
ben ontdekt Wie de Heere Jezus is. In Geneve staat een 
monument van deze mannen. Stenen beelden. Gewone 
stenen die ’spreken’. Als kinderen vragen wat zijn die 
beelden, die stenen daar, dan geeft vader het antwoord. 
Ook in Gilgal stonden ’sprekende’ stenen. Gedenkste-
nen, waardoor we Gods daden nooit meer vergeten. 
Misschien zou je zelf van die stenen willen oprichten. 
Gedenkstenen, om nooit te vergeten wat de Heere heeft 
gedaan. Ik vroeg een klas kinderen om zulke gedenk-
stenen op te richten. Zwarte stenen voor moeilijke 
momenten in je leven en witte stenen voor fijne. Een 
meisje vroeg me welke steen ze moest gebruiken. Zwart 
of wit? Later kwam ze zelf met een steen die aan de ene 
kant zwart en aan de andere wit was. Waarom? Het 
verdriet was de zwarte kant en wit de kant van God. 
‘Wit omdat Hij ons zusje als baby heeft thuisgehaald.’ 
Mooi om zo je gedenkstenen op te richten. Een witte 
steen om te danken. Een zwarte steen om te bidden. In 
ieder geval wil je het nooit meer vergeten. Heb jij ook 
zulke gedenkstenen?

Jozua 4:1-7&
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1
VrijDag 

Jezus keek hem aan en had hem lief. Markus 10:21 

Waar komt die liefde van Jezus vandaan voor die jonge 
man? Jezus keek hem aan. Hij zag niet een mens die 
het allemaal zo goed deed. Hoewel die man dat meende. 
Hij zag niet een mens die het gemaakt had, rijk was en 
meetelde. Hoewel dat voor hem gold. Jezus had hem 
lief omdat Hij een mens zag die Zijn liefde nodig had. 
Die liefde was niet te koop. Die liefde was niet te verdie-
nen door goed te doen. Die liefde was onvoorwaarde-
lijk. In het volgen van Jezus zou de jongeling ook die 
liefde volop ontvangen. Zonder die liefde kon hij niet 
het eeuwige leven beërven. Jezus kijkt u en jou aan en 
heeft je lief. Niet om wat je presteert. Niet om wat je 
allemaal hebt en kunt. Maar om wat je mist. Hij houdt 
van je omdat je zonder Zijn liefde niet kunt leven. Hij 
gunt je zo van harte die onvoorwaardelijke liefde. Wat 
staat jou nog in de weg om die liefde te ontvangen? 
Wat hindert u om Jezus te volgen? Doe het weg en volg 
Hem. De jonge man ging bedroefd weg, want hij had 
veel bezittingen. Aangrijpend. Gezien door Jezus en 
toch verloren gaan. Onbeantwoorde liefde. Wie zal er 
het meest bedroefd zijn geweest?

Lezen: Markus 10:17-22 Zingen: Psalm 49:3

Zon op e.k. 10  nov.
Zon onder v.m. 17  nov. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  nov.

november

07.36
17.11
04.58
16.08



vrijdag  1 november

Gedenkteken … 
Teken aan de wand

Een waarschuwingsbord. Een richtingaanwijzer. Een 
verbodsbord. Ze staan er niet voor niets. Tekenen in 
ons leven zijn er ook niet voor niets. Het is om stil te 
staan en na te denken. Belsazar zag een hand. Een 
schrijvende hand op de muur. Hij werd er stil van. Het 
was voor hem een teken. Zoals de opgestoken hand 
van de juf een teken is: stil eens. Wat staat er op de 
muur? Mene, mene, tekel ufarsin. Wat betekent dat? 
Geteld, gewogen en te licht bevonden. Wat wordt 
ermee bedoeld? Het gaat niet goed, Belsazar.
Vraag je ook om uitleg als je het niet weet? Als er iets in 
je leven gebeurt, moet je je afvragen wat ermee wordt 
bedoeld. Wat wil de Heere mij zeggen? Wat heeft het 
teken van de Heilige Doop bijvoorbeeld jou te zeggen? 
Wat doe je ermee? Wat doe je met een verbodsbord? 
Hoe ga je langs de monumenten, de standbeelden en 
de grafstenen? Hebben we aandacht voor de tekenen 
die God op onze weg plaatst? Het is een teken aan de 
wand als je zomaar doorholt. Let op, God wil dat je naar 
Hem luistert. Hij heeft je wat te vertellen. Er zijn meer 
stemmen. Weet jij of het de stem is van het beest of van 
de Geest? Het beest wil haat. De Geest wil liefde. Het 
beest wil de duisternis. De Geest wil het licht.

Daniël 5:1-8 en 25-30&



2
ZaterDag 

Toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader 
hem … Lukas 15:20

Die vader liet hem zomaar gaan. Zijn zoon eiste de erfe-
nis op. Zijn vader verdeelde de boel en daar ging hij. 
Was er dan geen liefde of betrokkenheid? O, jawel, 
want als die zoon zichzelf tegenkomt in dat verre land 
en het vaderhuis weer opzoekt, dan staat daar die vader 
al op de uitkijk. De vader ziet hem al uit de verte. Beeld 
van hoe Jezus naar ons uitkijkt. Verloren zonen en 
dochters. Misschien ver weg gezworven. Maar er is 
Iemand Die op de uitkijk staat. Er is Eén Die naar je uit-
ziet. Dat is God, dat is Jezus. Uit de verte ziet Hij je al 
aankomen. In dat zien ligt zo veel liefde.
Twee weken hebben we teksten gelezen waarin God 
naar mensen omziet. Je gezien weten door God. Als 
God Zijn ogen voor ons zou sluiten, houdt ons leven op 
te bestaan. Kunnen wij dit Evangelie doorgeven aan de 
mensen om ons heen? Je wordt gezien. Er wordt naar 
je uitgezien! Hij ziet ons in Jezus Christus aan als Zijn 
geliefde kinderen. Je gezien weten door de hemelse 
Vader, dat is thuiskomen!

Lezen: Lukas 15:11-24 Zingen: Psalm 8:4

Zon op e.k. 10  nov.
Zon onder v.m. 17  nov. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  nov.

november

07.38
17.09
06.12
16.36



zaterdag  2 november

Gedenkstenen … 
Meer dan één …

Misschien zie je geen gedenkstenen en is er geen 
monument. Misschien leef je je leven. Je vraagt je niet 
af wanneer zal het eindigen. Misschien heb je nog nooit 
bij het graf gestaan en kom je niet op een begraafplaats. 
Dat kan. Toch wil ik je nog even meenemen. Al die 
gedenkstenen, die monumenten en die gebeurtenissen 
roepen mij tot de werkelijkheid: ‘Wakker worden!’ De 
regenboog roept het ons toe, de tekenen van de Heere 
in Zijn schepping en al die tekenen die we dagelijks 
tegenkomen. Let je er op of wandel je er zonder op te 
letten aan voorbij? Het visje op de auto heeft jou wat te 
zeggen, het kettinkje met een hartje, een kruisje en een 
anker vertelt ons iets. Misschien willen we het niet 
erkennen en vinden we dergelijke dingen overdreven. 
Toch hebben al die tekenen te maken met Hem Die ons 
heeft geschapen, ons leven onderhoudt en wil redden 
van de ondergang. Het is een teken aan de wand als we 
eraan voorbijgaan. Zo ook de tekenen van de eindtijd. 
De Heere vertelt ons van aardbevingen en oorlogen. 
Van hongersnood en ziekte. Tekenen in maan, zon, 
sterren en op aarde. Al die tekenen wijzen naar het 
einde van de wereld. Straks … Hij komt op een wolk. 
Iedereen zal Hem zien. Kijken we naar Hem uit?

Lukas 21: 7-9, 25-27 en 36&



3
ZonDag 

En Manoach zei tegen de Engel van de Heere: Wat is 
Uw Naam? Richteren 13:17

Wie toch is Hij in Wie wij geloven en tot Wie wij bidden? 
Of wat hebben we van Hem gemaakt? Hoe verschillend 
wordt er over de levende God gedacht, gesproken en 
gezongen ook. Klopt het allemaal nog een beetje met 
wat de Bijbel over Hem zegt? Om de Heere God te leren 
kennen zoals Hij is, komt het op luisteren aan. Horen 
naar de Schriften. Steeds maar weer en alsmaar door.
Deze weken lezen we de geschiedenis van Simson. Dat 
is en blijft een vreemde geschiedenis. Want ruig is niet 
alleen zijn haar, zijn leven ook. Is híj nu de verlosser, 
door God Zelf gegeven? Maar niet vergeten: ook deze 
geschiedenis is verkondiging. Ze geeft ons zicht op de 
levende God. ‘Wat is Uw Naam?’ vraagt Manoach, de 
vader van Simson, wanneer de engel van God ook aan 
hem verschijnt. Wie bent U? Manoach wil dat graag 
weten. En wie niet? De engel geeft Zijn naam niet. Toch 
komt Manoach erachter Wie Hij is Die tot hem komt. 
Want Hij maakt Zich bekend. En hoe! Ook op deze Zon-
dag. Goed luisteren!

Lezen: Richteren 13:8-18 Zingen: Psalm 9:2

Zon op Nieuwe maan
Zon onder
Maan op
Maan onder

november

07.40
17.07
07.28
17.09



zondag  3 november

Waarom ga ik naar de kerk?

Het is vandaag zondag, de dag van de Heere. Een heel 
bijzondere dag. Heel veel mensen, verspreid over de 
hele wereld, gaan vandaag naar de kerk. Ik hoop jij ook. 
Maar waarom doen we dat eigenlijk? Daar willen we de 
komende weken samen over nadenken. Zoals je zult 
zien zijn daar heel veel verschillende redenen voor.
Misschien herken je het wel. Wie weet, heb je dit van-
ochtend zelfs nog meegemaakt. Je ligt nog lekker in je 
bed van je vrije weekend te genieten. Even geen school 
of andere drukke bezigheden aan je hoofd. En dan 
staan je ouders onder aan de trap om je te roepen om 
mee te gaan naar de kerk. Eigenlijk heb je helemaal 
geen zin en was je veel liever in bed blijven liggen. Maar 
je wilt geen gezeur dus ga je maar mee.
Eigenlijk doen je ouders dan precies wat er in dit bijbel-
gedeelte staat. Kijk maar in vers 25. Zij sporen je aan 
om de onderlinge bijeenkomst (de kerkdienst) niet na te 
laten, niet te verzuimen. Ook jij hoort bij de gemeente 
en als je er niet bent, zullen de anderen je missen. En 
wat nog veel erger is: de heere zal je missen! We komen 
immers bij elkaar voor Hem, om Hem te eren. En God 
houdt er zo van als al Zijn kinderen bij elkaar zijn.

Hebreeën 10:19-25&



4
MaanDag 

Toen verscheen er een Engel van de Heere aan deze 
vrouw. Richteren 13:3

Al helemaal aan het begin van de geschiedenis van 
Simson openbaart de Heere God Wie Hij is. We lezen 
dat de Israëlieten volharden in een leven tegen God in. 
Daarom geeft de Heere God hen over in de hand van de 
Filistijnen. Hij toornt over de zonde. Laten we dit vast-
houden in ons denken en spreken over God.
Hier, in het eerste vers, wordt een punt gezet. Door God 
Zelf. En dan komt vers 2. Het licht valt op Manoach en 
zijn vrouw die onvruchtbaar is. Hun situatie tekent die 
van de Israëlieten. Onvruchtbaar. Dat betekent: van de 
kant van de mensen is er geen leven, geen nieuw begin 
te verwachten. Geen hoop. Ook in vers 2 staat een 
punt. Zo hebben we er aan het begin van de geschiede-
nis van Simson twee. Een dubbele punt dus. Zo krijgen 
we mee dat het echt helemaal uit is.
Toch niet! Op vers 1 en 2 volgt vers 3. Ineens is daar die 
engel. God laat Zich zien. De vrouw zal toch zwanger 
worden en een zoon krijgen. Toch leven! Toch een nieuw 
begin! Over God gesproken … Wie Hij is? Hij is een 
God van liefde en genade.

Lezen: Richteren 13:1-14 Zingen: Psalm 103:5

Zon op e.k. 10  nov.
Zon onder v.m. 17  nov. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  dec.

november

07.42
17.06
08.43
17.50



maandag  4 november

God ontmoeten

‘En? Nog wat beleefd dit weekend?’ Misschien is je 
deze vraag vandaag wel gesteld. En wat zeg je dan? 
‘Mwah, niks bijzonders …’ Of: ‘Jazeker, ik ben in de 
kerk geweest!’ Want je kunt daar aan gewend raken, 
maar eigenlijk is het heel bijzonder dat je naar de kerk 
kunt gaan. David kon dat niet toen hij deze psalm 
dichtte. Hij was op de vlucht. En terwijl hij zich ergens 
schuilhoudt in de woestijn, verlangt hij er zo naar om 
God te ontmoeten. Om weer zicht op Hem te krijgen, 
zoals hij dat vroeger had in het heiligdom, wij zouden nu 
zeggen: in de kerk. We gaan toch in de eerste plaats 
naar de kerk voor God. Daarom vind ik het Duitse woord 
voor kerkdienst ook zo mooi: ‘Gottesdienst’. Daarin kun 
je duidelijk horen dat het om de dienst van God gaat! In 
de kerk word je als het ware een verrekijker voorgehou-
den zodat je de dingen veel beter gaat zien. Je krijgt 
een beter zicht op wie de heere is voor jou. Op Zijn 
macht en heerlijkheid (vers 3). Dan zie je iets van Gods 
grootheid en majesteit. Van Zijn genade voor zondaren. 
Vooral wanneer we kijken naar het kruis waar Jezus 
stierf voor al de Zijnen. Alleen door dat kruis kunnen wij 
God ontmoeten. Nu mag dat soms ervaren worden in 
de kerk maar straks van aangezicht tot aangezicht.

Psalm 63&



5
DinsDag 

Maar zijn vrouw zei tegen hem: Als het de Heere 
behaagd had ons te doden ... Richteren 13:23

Behalve aan het begin van het hoofdstuk laat de Heere 
God ook aan het einde ervan weten Wie Hij is. Wanneer 
Manoach zijn offer brengt, gaat niet alleen dit offer, 
maar ook de engel in vlammen op. Niet in rook, maar in 
vuur. Vuur! Nu weet Manoach genoeg. God Zelf is aan 
hem verschenen. Nu is hij er geweest. ‘Wij zullen zeker 
sterven’, zegt hij tegen zijn vrouw.
Is dit niet wat overdreven? Getuigt deze reactie niet van 
een gebrek aan kennis van God? Het is nog maar de 
vraag wie het aan kennis van God ontbreekt. Misschien 
ons wel wanneer deze reactie ons vreemd is. In God 
geloven is ook doordrongen zijn van Zijn heiligheid en 
verhevenheid. Zijn we dat? Ondertussen gelooft de 
vrouw van Manoach niet dat God hen wil doden. Zij 
heeft door de Heilige Geest een dieper inzicht in God 
dan haar man. Het offer is haar zekerheid; het offer dat 
zíj brachten. Wat óns houvast is? Het offer dat Gód 
bracht: Jezus Christus. Gaan u, jij en ik het redden ten 
overstaan van de levende God? God is de God van het 
leven. Om Jezus’ wil. Daarom schuilen we bij Hem.

Lezen: Richteren 13:17-23 Zingen: Psalm 40:4

Zon op e.k. 10  nov.
Zon onder v.m. 17  nov. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  dec.

november

07.44
17.04
09.54
18.40



dinsdag  5 november

Onze hulp

‘Onze hulp is in de naam van de heere.’ Dat zinnetje ken 
je vast wel. Zo begint immers meestal de kerkdienst. 
Maar waarom is dat eigenlijk? Wel, bij alles wat we 
doen, weten we ons afhankelijk van de Heere. Zo geldt 
dat voor de dienst, maar dat geldt ook voor heel ons 
leven. Dat is dus ook een van de redenen waarom we 
naar de kerk gaan: omdat we ons afhankelijk weten van 
de Heere God. De Heere Jezus heeft dat gezegd tegen 
Zijn discipelen in Johannes 15: ‘Zonder Mij kunt u niets 
doen.’ Daarom is het belangrijk dat we Hem in ons 
leven overal bij betrekken. Niet alleen bij de grote, moei-
lijke dingen, maar ook bij de kleine dingen. Voordat je 
naar school gaat of naar je werk mag je eerst je handen 
vouwen en naar de Heere God gaan. Hem vragen of Hij 
bij je wil zijn. Of Hij je de kracht, de wijsheid en de ener-
gie wil geven om alle dingen te doen die je moet doen. 
En dan mag je weten dat de Heere bij je is en dat Hij je 
wil bewaren. Let er maar eens op hoe vaak dat woordje 
‘bewaren’ voorkomt in deze psalm. De Heere wordt hier 
zelfs de Bewaarder genoemd! Psalm 121 is een pel-
grimslied, een lied voor onderweg. Zo mogen we op 
weg gaan in afhankelijkheid van Hem, aan Zijn hand.

Psalm 121&



6
WoensDag 

Dankdag

En de Geest van de Heere begon hem aan te vuren.
 Richteren 13:25

Vandaag is het dankdag. Hoe kunnen wij God danken 
voor alles wat wij van Hem ontvingen? Door een leven 
in toewijding aan Hem. Simson wordt er als nazireeër 
toe geroepen. Zo ook wij. Hoe? Door de Heilige Geest. 
Over Hem lezen wij in de dagtekst.
Wanneer Simson zo’n twintig jaar is, begint de Geest 
hem aan te vuren. De eerste betekenis van het 
Hebreeuwse woord dat hier geschreven wordt, is: ver-
ontrusten. Ook dat is het werk van de Geest! Hij brengt 
de onrust erin. Hij maakt iets in Simson los. Wat dan? 
Simson wordt zich bewust van zijn roeping, van het 
doel van zijn leven. En dat op die leeftijd! En jij, die 
ongeveer zo oud bent als Simson: heb jij al door dat je 
niet zult leven voor jezelf, maar voor God? De Geest 
krijgt vat op Simson, zo jong als hij is. Ik hoop ook op 
jou, op ons allen. Steeds weer opnieuw. Want dan komt 
de gang erin. Welke? Die van God. Paulus zou zeggen: 
dan gaan we wandelen naar de Geest. En zo’n leven 
heeft pas echt toekomst!

Lezen: Richteren 13:24-25 en Romeinen 8:5-13
 Zingen: Psalm 143:10

Zon op e.k. 10  nov.
Zon onder v.m. 17  nov. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  dec.

november

07.46
17.02
10.58
19.40



woensdag 6 november

Danken

Vandaag is het Dankdag voor gewas en arbeid. Een 
dag waarop we naar de kerk gaan om de heere te dan-
ken. En wat hebben wij daar veel redenen voor! Iedere 
dag weer, al die blijken van Zijn trouw en liefde voor 
ons. Zeg eens eerlijk: was er één dag met God waarop 
het tegenviel? Dag aan dag overlaadt Hij ons met Zijn 
gaven. ‘Overladen’, dat woord heeft iets in zich van 
heel zwaar beladen. Zoals een te vol beladen vrachtwa-
gen, dan is zo’n wagen ‘overladen’. Heel wat van die 
overvolle vrachtwagens rijden over de wegen om de 
oogst van het land weg te brengen naar schuren en 
fabrieken. Zodat wij iedere dag weer te eten en te drin-
ken hebben. Dat is een stukje algemene genade van 
God, voor alle mensen hier in Nederland. Maar wat nog 
belangrijker is, is de bijzondere genade voor Gods kin-
deren. Alleen Gods kind kan toch zingen: Die God is 
onze zaligheid. Dat je mag weten dat op grond van het 
offer van de Heere Jezus aan het kruis, je zonden ver-
geven zijn en dat je voor eeuwig bij de Heere mag zijn. 
Mag jij dat ook weten? Dat je een nieuw hart gekregen 
hebt om te geloven in Jezus als jouw Zaligmaker? Dan 
heb je pas werkelijk alle reden om Dankdag te houden.

Psalm 68:18-21 en 33-36&
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DonDerDag 

En de Geest van de Heere begon hem aan te vuren in 
Mahane-Dan, tussen Zora en Esthaol.  Richteren 13:25

Ook vandaag staan we stil bij het slot van Richteren 13. 
Omdat het ons zicht geeft op het werk van de Geest. Ik 
zet een streep onder het woord ‘begon’. Simson staat 
pas aan het begin van een leven toegewijd aan God. Af 
en klaar is het nog lang niet. Dat van u en jou en mij vast 
ook nog niet. Als het begin er maar is! Het wordt in gang 
gezet van Hogerhand, lazen we gisteren.
Opvallend is waar de Geest begint met Simson aan te 
vuren om God te dienen: in Mahane-Dan, tussen Zora 
en Esthaol, de woonplaats van Simson en zijn ouders. 
Waar begint het? Thuis dus! Opmerkelijk is de opdracht 
die Simsons ouders kregen. Zijn moeder mocht geen 
wijn drinken, noch iets onreins eten. Zijn vader moest 
daarop toezien. Niet Simson alleen zal God toegewijd 
leven, maar zijn ouders ook en zijn ouders eerst! Hoe 
leven wij als ouders? Is er iets wat wíj moeten laten 
staan? Een echte vraag! Opdat wij geen sta-in-de-weg 
zijn voor de Heilige Geest, maar levende voorbeelden 
van navolging. Onze jongeren hebben zulke ouders en 
ouderen hard nodig!

Lezen: Richteren 13:3-5 en 24-25 Zingen: Psalm 115:7

Zon op e.k. 10  nov.
Zon onder v.m. 17  nov. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  dec.

november

07.47
17.00
11.52
20.49



donderdag  7 november

Spiegel

Heb jij vandaag al in de spiegel gekeken? Misschien om 
te kijken of je haar wel goed zit of hoe je kleren staan. 
Je wilt er toch graag leuk uit zien! In de kerk wordt ons 
’s ochtends ook een spiegel voor gehouden: de Wet 
van God. Daarin zien we hoe de heere wil dat wij zullen 
leven. En als jij nu eens heel eerlijk je eigen leven daar-
naast legt, ziet dat er dan mooi uit? Diep van binnen, in 
je hart, leven allerlei gedachten en dingen die in strijd 
zijn met Gods wil. Door in de spiegel van Gods Wet te 
kijken, zie je hoe de Heere naar je kijkt. Niet als die 
stoere jongen of die knappe meid maar als een zon-
daar. Je kunt natuurlijk proberen om je leven van de 
buitenkant wat op te poetsen, maar het echte probleem 
zit van binnen. Daarom wil die Wet ons op de knieën 
brengen, zodat we naar de Heere gaan om Hem onze 
zonden te belijden en te vragen om vergeving. De Wet 
wil je bij Jezus brengen. Hij heeft die Wet helemaal ver-
vuld. Toen Hij stierf aan het kruis heeft Hij betaald voor 
de schuld van allen die bij Hem horen. Zo is er genade 
en vergeving voor al onze zonden. Heb jij de Heere 
Jezus daar al om gevraagd, of Hij dat ook voor jou heeft 
gedaan? Als je zo bij Jezus mag horen, zal God als Hij 
naar jou kijkt ook iets zien van Zijn eigen Zoon.

1 Johannes 1:8-2:6&



8
VrijDag 

Simson ging naar Timna. Richteren 14:1

Simson trekt er op een dag opuit. Naar Timna gaat hij. 
Een stad in handen van de Filistijnen. Het leefklimaat is 
daar anders dan thuis. Hij ziet daar een knappe, Filis-
tijnse vrouw. Met haar wil en zal hij trouwen. Simson, 
geroepen om God toegewijd te leven, omarmt de Filis-
tijnse. Treffend is hoe Simsons vader de Filistijnen 
noemt: onbesnedenen. Dat is een rake typering van dit 
volk en zijn cultuur. Onbesneden, dat wil zeggen: niet 
verbonden, los van de levende God. De Heere God wil 
niet dat Zijn volk zo’n cultuur omarmt. Simson niet. Wij 
ook niet. Omdat we dan het gevaar lopen bij Hem van-
daan te raken. En dan zijn we echt ver van huis! En die 
wereld, die cultuur is dichtbij. Timna lag slechts vijf kilo-
meter van Simsons woonplaats vandaan. Timna ligt om 
de hoek. Simson ging naar Timna. Hij, geroepen om 
God te dienen. In welke richting bewegen wij ons? ’t Is 
opletten geblazen. Want binnen de kortste keren omar-
men we de Filistijnse, het leven los van God, en gaan 
we dáár in op. En is dat misschien veel meer het geval 
dan we doorhebben? Er is zó veel te zien … En, nog 
verbonden met God?

Lezen: Richteren 14:1-4 Zingen: Psalm 119:5

Zon op e.k. 10  nov.
Zon onder v.m. 17  nov. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  dec.

november

07.49
16.59
12.37
22.03



vrijdag  8 november

Lees je Bijbel

‘Lees je Bijbel, bidt elke dag, opdat je groeien mag.’ Je 
kent dat liedje vast wel. Het is heel belangrijk om iedere 
dag tijd met God te hebben, stille tijd. En zoals in een 
gesprek er altijd twee zijn die spreken, zo wil de Heere 
ook tot jou spreken. Hij doet dat door Zijn Woord, de 
Bijbel. Het is heel mooi als je dit stukje uit het dagboekje 
leest, maar het is nog belangrijker om uit de Bijbel zelf 
te lezen. We doen dat ook in de kerk. Ik raad je daarom 
aan om je Bijbel mee te nemen naar de kerk, zodat je 
mee kunt lezen. We zouden de Schriftlezing zelfs het 
hoogtepunt van de dienst kunnen noemen, omdat God 
dan Zelf aan het Woord is. In Psalm 119:107 lees je: 
‘heere, maak mij levend overeenkomstig Uw woord.’ 
Van nature, zoals wij geboren worden, zijn wij dood. Dat 
klinkt heel tegenstrijdig, maar er is niemand die uit zich-
zelf echt voor God leeft. Dood in zonden en misdaden 
noemt de Bijbel dat. Maar als de Heere tot je hart 
spreekt, als Hij met Zijn Woord naar je toekomt, wil Hij 
je tot leven wekken. Dan schenkt Hij je een nieuw hart. 
We noemen dat de wedergeboorte. Dan leef je niet 
meer voor jezelf, maar voor Hem. Gods Woord is zo 
krachtig, het kan alles helemaal op z’n kop zetten!

Psalm 119:105-120&
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ZaterDag 

Zie, een jonge leeuw kwam hem brullend tegemoet.
 Richteren 14:5

Simson zet zijn zinnen door. Hij zál met de Filistijnse 
trouwen. Op weg naar Timna voor de bruiloft, is daar 
ineens die leeuw. Toeval? Nee. Simson zal vast enorm 
geschrokken zijn. Dat is ook de bedoeling. Waar komt 
die leeuw zo ineens vandaan? Die komt bij de Heere 
God vandaan. God Zelf komt Simson tegen. Opdat hij 
zich herinneren zal wat zijn roeping is. En die is? Dat hij 
zich niet zal inlaten met de Filistijnen, maar dat hij ze 
juist aanpakken moet, zoals deze leeuw. En dat doet 
Simson straks ook.
Opvallend deze confrontatie onderweg. Zo wordt Sim-
son op scherp gezet. Dat heeft hij nodig. Wij ook. ’t Is 
vechten geblazen! Leven in Timna betekent leven te 
midden van verleidingen. En verleidingen zijn er genoeg. 
De boze gaat rond als een leeuw, schrijft Petrus later, 
op zoek naar wie hij kan verslinden. Schapen van de 
goede Herder heeft hij het liefst. Simson wint het van de 
leeuw. Nee, niet in eigen kracht, maar in die van de 
Geest. Deze grijpt hem aan. God Zelf schiet hem te 
hulp. Gelukkig. Ons wordt de Heilige Geest gegeven.

Lezen: Richteren 14:5-14 Zingen: Gebed des Heeren:8

Zon op e.k. 10  nov.
Zon onder v.m. 17  nov. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  dec.

november

07.51
16.57
13.13
23.20



zaterdag  9 november

Wat hou ik van Uw huis

Wat hou ik van Uw huis,
heer’ van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de heer’.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de levende God.
Een vogel is er thuis,
heer’ van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor U.
De heer’ beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
heer’ van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van uw huis
Op Toonhoogte, 58

Wat mooi hoe dat in couplet 2 staat: ‘Bij U onder de 
pannen, God.’ Mag dat ook voor jou gelden?

Psalm 84&
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ZonDag 

En hij sloeg hun met een grote slag de botten stuk.
 Richteren 15:8

De ene confrontatie met de Filistijnen buitelt over de 
andere. Zóekt Simson ze soms? Ja. Omdat hij zijn God 
zoekt te gehoorzamen. Zo moeten we ernaar kijken. Als 
Simson verneemt dat zijn vrouw door haar vader aan 
een ander is gegeven, wordt hij woedend en neemt hij 
wraak. Hij jaagt driehonderd vossen twee aan twee, 
met de staarten aan elkaar geknoopt en een brandende 
fakkel ertussen, het staande koren in. Simson raakt de 
Filistijnen hard in hun levensonderhoud. En even later 
ontneemt hij ze het leven zelf, als hij ze kort en klein 
slaat om zijn vrouw te wreken. Een ruige geschiedenis? 
Ja. Staat deze niet haaks op het Evangelie? Voor wij er 
iets van zeggen, de Bijbel zegt: ook Simson leefde door 
het geloof. Die kant zit ook aan zijn optreden hier! Die 
van het geloof en zijn gehoorzaamheid aan God. Sim-
son pakt op waartoe hij geroepen is: de verlossing van 
zijn volk. Dat zijn grote tegenbeeld, Christus, straks op 
een heel andere wijze verlossing brengt, is ook waar. Hij 
brengt ons redding door Zelf het leven te laten. Daar-
over zal het ook deze Zondag gaan!

Lezen: Richteren 15:1-8; Hebreeën 11:32-34
 Zingen: Psalm 35:1

Zon op Eerste kwartier
Zon onder
Maan op
Maan onder

november

07.53
16.55
13.43
--.--



zondag  10 november

De Preek

‘En, hoe was de preek vandaag?’ Misschien praten jul-
lie thuis ook wel even na over de preek. Er kan van alles 
over gezegd worden. De een vond het te lang, een 
ander weer te kort. De een vond het te zwaar en een 
ander weer te licht. Laten we het daar maar niet over 
hebben, dat leidt alleen maar af. Het gaat om de inhoud. 
En dan is Paulus hier heel duidelijk, want hij zegt in vers 
2: ‘Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u 
te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.’ Om 
Hem gaat het, om Hem alleen! Christelijke prediking is 
prediking van Christus. Een goede vraag om na een 
preek voor jezelf eens over na te denken is: wat heb ik 
vandaag over de Heere Jezus gehoord? Zo wil de Heere 
ons het geloof geven en ons daarin laten groeien. Laten 
we daarom proberen om aandachtig te luisteren. Ja, ik 
weet het, je gedachten kunnen zomaar afdwalen, maar 
dan kan het helpen om bijvoorbeeld wat aantekeningen 
te maken tijdens de preek. Zo kun je het later ook nog 
weer eens nalezen. In Romeinen 10:17 schrijft Paulus: 
‘Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door 
het Woord van God.’ Best bijzonder eigenlijk, dat God 
zo tot ons wil spreken en ons wil toerusten om Hem te 
volgen.

1 Korinthe 2:1-5&
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MaanDag 

En zij bonden hem. Richteren 15:13

Simson heeft zich teruggetrokken in de rotsspleet van 
Etam. Zijn eigen volk, de Judeeërs, zijn gekomen om 
hem te binden. Simson doet me hier sterk aan Jezus 
denken. Simson is het beeld van Hem Die dé Verlosser 
is. Wordt ook Hij straks niet gebonden en weggeleid om 
overgeleverd te worden aan de vijand? Hoe hebben ze 
het kunnen doen? Ze. Wie dat waren? Er al achter 
gekomen dat wij er de hand in hadden dat Hij gebon-
den werd? Als de Filistijnen de vastgebonden Simson 
zien, beginnen ze te juichen. Maar ze juichen te vroeg. 
Simson breekt de touwen, krijgt zijn handen vrij, grijpt 
een stuk bot en slaat daarmee duizend Filistijnen dood. 
Opnieuw moet ik aan Jezus denken. Hoe anders doet 
Hij! Hij breekt de touwen niet en maakt Zich niet los. Om 
een verlossing te brengen die veel groter is dan die van 
Simson een eeuwige verlossing. Zijn wapen is al even 
vreemd als dat van Simson: een houten kruis. Maar 
ondertussen deelt ook Hij er rake klappen mee uit. Want 
het kruis is de ondergang van het rijk van de boze. Op 
het paasfeest krijgt ook Hij echter de handen vrij. Om te 
bevrijden! Simson doodt; Hij maakt levend. Zijn zijde al 
gekozen?

Lezen: Richteren 15:9-17 Zingen: Psalm 124:4

Zon op e.k.   9  dec.
Zon onder v.m. 17  nov. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  dec.

november

07.55
16.54
14.10
00.36



maandag  11 november

Samen zingen

Veel kinderen gaan vanavond met hun lampion langs de 
deuren om te zingen met Sint Maarten. Ook in de kerk 
wordt veel gezongen. Zo zingen we samen met elkaar 
tot eer van onze Schepper. Zoals ook de vogels zingen 
in de natuur. Ze fluiten en tsjilpen er op los dat het een 
lieve lust is om hun Maker te eren. Ook wij worden 
daartoe opgeroepen om God te eren want Hij geniet 
daarvan. In Psalm 22:4 staat dat de heere troont op de 
lofzangen van Zijn volk. Wij zingen om God te loven, om 
Hem de eer te geven. Daarom wordt een kerkdienst 
ook wel een eredienst genoemd. Als het goed is, is alles 
in de dienst gericht op de eer van God! Door samen te 
zingen, richten we ons hart op Hem. Heel in het bijzon-
der heeft de Heere ons daarvoor de psalmen gegeven. 
Dat is Gods eigen liederenbundel die Hij ons in de Bijbel 
gegeven heeft. Zo mogen we Gods eigen Woord uitzin-
gen en dat al zingend bij Hem brengen. Weet je Wie dat 
ook deed? De Heere Jezus! Hij leefde echt uit de psal-
men. Zelfs toen Hij aan het kruis hing, bad Hij nog de 
psalmen. Hij herkende Zich er helemaal in. Daarom 
worden de psalmen ook wel het ‘gebedenboek van 
Christus’ genoemd. Zing jij ze ook mee, samen met 
Hem? Als een lofoffer voor de Heere!

Psalm 100&
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DinsDag 

En hij vond een verse ezelskaak. Richteren 15:15

Behalve beeld van Christus is Simson ook een voor-
beeld. Voor ons. Ten overstaan van zijn eigen volk, de 
Judeeërs, laat Simson zien wat ook hun te doen staat. 
Ook zij zullen het gevecht aangaan, met de Filistijnen. 
Zo ook wij, met de boze, de zonde en de verleiding. Ik 
denk hier vooral aan het gevecht tegen de overheersing 
van de onbesneden Filistijnen,van de ons omringende 
God-lege wereld. De Judeeërs gaan dit gevecht uit de 
weg. Ze laten het gebeuren, leggen zich erbij neer. En 
wij? We zullen ons niet onderwerpen aan de onbesne-
den Filistijnen, aan een cultuur los en leeg van God. Op 
de onderwerping aan de levende God en Zijn Zoon, 
Jezus Christus komt het aan! Steeds weer opnieuw.
’t Is een vreemd wapen waarmee Simson het gevecht 
aangaat. Wat is het wapen dat ons wordt aangereikt? 
Paulus weet het: het zwaard van de Geest, dat is het 
Woord van God. Dat wapen is al oud, maar niet uit, en 
nog steeds uiterst doeltreffend! Het is wel zaak dat wij 
erin thuis zijn. Wie leeft met de Bijbel staat sterk in de 
confrontatie met de ons omringende cultuur.

Lezen: Richteren15:15 en Efeze 6:10-18 
 Zingen: Psalm 18:10

Zon op e.k.   9  dec.
Zon onder v.m. 17  nov. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  dec.

november

07.57
16.52
14.35
01.51



dinsdag  12 november

Bidden

We gaan ook naar de kerk om samen te bidden. Ik hoop 
dat je dat ook voor jezelf doet, als je alleen bent. Maar 
het is goed om samen als broeders en zusters met 
elkaar te bidden in de gemeente. Zo mogen we alles bij 
God brengen wat ons bezighoudt. Daarnaast doen we 
ook voorbede voor de wereld. Alle ellende en narigheid 
die er in de wereld is mogen we bij de heere brengen en 
Hem bidden om Zijn ontferming. We hebben immers 
een grote en machtige God Die kan helpen! Laten we 
daar niet te klein van denken.
Ik las laatst een verhaal over een dorp in Suriname. 
Toen het hele dorp christen werd, werd er midden in het 
dorp een gebedshut gebouwd. Hier konden de mensen 
naar toe gaan om te bidden. Al snel kwamen er allemaal 
paadjes van de verschillende hutten in het dorp naar de 
gebedshut, doordat ze daar iedere dag heen liepen. 
Maar na een tijdje was er één man die niet meer ging. 
Hij bleef thuis en bad niet meer. Een dorpsgenoot zei 
tegen hem: ‘Vriend, er groeit gras op jouw gebedsweg!’ 
Wij hoeven om te bidden dan wel niet naar een speciale 
hut te lopen, maar toch stel ik ook aan jou de vraag: 
Hoe ziet jouw gebedsweg eruit? Groeit daar misschien 
ook gras op?

Lukas 11:1-13&
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WoensDag 

Daarom gaf hij hem de naam Bron van de roepende. 
 Richteren 15:19

Na zijn overwinning op de Filistijnen is nu alles anders: 
Simson vergaat van de dorst. Vanwaar ineens die dorst? 
Simson is uitgeput na de slag met de Filistijnen. Hij 
loopt tegen zijn grenzen aan. Dat kan ook ons ineens 
overkomen. Zou die dorst ook iets met God te maken 
kunnen hebben? Of moeten we er niet te veel achter 
zoeken? Maar als God daar nu eens achter zit? Kan 
dat? Verneder u onder de krachtige hand van God, 
schrijft Petrus later. Zo al eens naar tegenslagen in uw 
leven gekeken? Is het de Heere God Zelf Die Zijn hand 
laat voelen? Hoe het ook zit, één ding is zeker: in en 
door de tegenslagen heen wil Hij ons iets leren. En dat 
is? Dat wij leven en overwinnen door Hem alleen, maar 
dan ook echt alleen door Hem. Soms laat God ons onze 
grenzen voelen. Opdat we ons opnieuw bedenken dat 
Hij alleen onze Grond is, onze Rots. Waarop bouwen 
wij? De Heere God klooft de rots van Lechi; Simson kan 
drinken. Zo ontdekken we met Simson: wat er ook niet 
is, Híj is er Wiens Naam is Heere. Wie lest onze dorst? 
God. Om Jezus’ wil, die het levende Water is.

Lezen: Richteren 15:14-20 Zingen: Psalm 84:3

Zon op e.k.   9  dec.
Zon onder v.m. 17  nov. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  dec.

november

07.58
16.51
14.58
03.05



woensdag 13 november

Collecte

Heb jij dat ook wel eens dat, als je erover nadenkt wat 
de Heere Jezus allemaal voor ons gedaan heeft, je dan 
een heel diep gevoel van dankbaarheid krijgt? Dat Hij 
om ons te redden zelfs Zijn eigen leven gegeven heeft. 
Hoe kunnen we Hem daar ooit genoeg voor danken? 
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, een Duitse graaf uit 
de 18e eeuw, kende dat ook. Hij zag eens een schilderij 
met een afbeelding van de Heere Jezus aan het kruis. 
Daaronder stond de tekst: ‘Dit deed Ik voor u, wat doet 
u voor Mij?’ Dit raakte hem zo dat hij later zijn rijkdom 
heeft weggegeven en in de zending is gegaan. Uit 
dankbaarheid is hij de Heere Jezus gaan volgen. Iets 
van onze dankbaarheid mogen we ook laten zien in de 
collecte. Dat is dus veel meer dan dat je er even snel 
een muntje in gooit. Jezus heeft ons zo lief dat Hij alles 
voor ons gegeven heeft. Dan vraagt Hij ons dat wij ook 
omzien naar mensen die het zoveel minder hebben dan 
wij. Wanneer wij iemand die honger heeft te eten geven 
of een vreemdeling onderdak bieden, dan doen wij dat 
niet voor een vreemde, maar voor Jezus Zelf. ‘Voor 
zover u dit voor een van deze geringste broeders van 
Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.’ De col-
lecte helpt ons om ons daar een beetje in te oefenen.

Mattheüs 25:31-46 en 1 Korinthe 16:1-3&
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DonDerDag 

Simson ging naar Gaza. Richteren 16:1

Op een dag gaat Simson naar Gaza, de hoofdstad van 
de Filistijnen. Wanneer de Filistijnen er lucht van krijgen 
dat Simson in de stad is, omsingelen zij het huis waar 
hij zich bevindt en sluiten zij de stad hermetisch af. Mid-
den in de nacht wordt Simson wakker. Is het God Die 
hem wakker schudt? Simson staat op, loopt naar de 
stadspoort, rukt de deur met grendels en al los, legt die 
op zijn schouders en loopt ermee weg. Hij legt deze 
neer boven op een berg vlak bij Hebron.
Deze deur boven op de berg is een boodschap voor 
Israël: ‘Hoe sterk de vijand ook is, Ik, de Heere, uw God, 
ben sterker. Ik red je.’ Een boodschap die het volk en 
ook ons vertrouwen geven wil en ook hoop. Onze God 
is de Sterkste van alle sterken. Hij redt. Opnieuw doet 
Simson ons denken aan Jezus. Hij draagt op een dag 
ook iets op Zijn rug, ook van hout. Een kruis. En Hij 
draagt het een heuvel op, Golgotha. Is Hij de Sterkste 
van alle sterken? En of! Dat blijkt op de Paasmorgen. 
Jezus neemt de deur van het graf weg, de deur van 
steen. Sterker dan wie ook maar, zelfs sterker dan de 
dood is Hij. Aan Hem vertrouwen wij ons toe.

Lezen: Richteren 16:1-3; Markus 16:1-4
 Zingen: Psalm 107:8

Zon op e.k.   9  dec.
Zon onder v.m. 17  nov. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  dec.

november

08.00
16.49
15.23
04.17



donderdag  14 november

Zegen

Al heel wat onderdelen van een kerkdienst zijn de afge-
lopen dagen voorbijgekomen. Nu komen we bij het 
einde van een dienst. De dominee gaat staan en zegt: 
‘Nou, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag ver-
der en tot ziens!’ Nee, gelukkig mag hij iets anders zeg-
gen. Hij mag de gemeente de zegen meegeven. ‘De 
heere zegene en behoede u …’ Een bijzonder moment. 
Ook al zou je verder niets van de dienst verstaan omdat 
je bijvoorbeeld in het buitenland bent en de taal niet 
kent, je krijgt toch in ieder geval de zegen mee. Daarin 
zegt God tegen je dat Hij met je mee wil gaan. Je staat 
er niet alleen voor, Hij is bij je. Wat bijzonder eigenlijk, 
dat God ons wil zegenen. Als we kijken naar hoe wij 
leven en wat wij allemaal doen, dan hebben we allemaal 
de vloek verdiend. Niemand uitgezonderd. Maar in 
plaats van de vloek geeft de Heere ons Zijn zegen. De 
Heere Jezus heeft namelijk die vloek voor al Zijn kinde-
ren weggedragen aan het kruis, daarom kan de Heere 
ons zegenen. Dat wil niet zeggen dat je nu alleen nog 
maar voldoendes haalt voor je repetities, maar je mag 
wel weten: ik ben niet alleen, want Hij gaat met mij mee! 
En wat er ook gebeurt, Hij houdt Zijn hand over mij uit-
gestrekt.

Numeri 6:22-27&
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VrijDag 

En hij maalde meel in de gevangenis. Richteren 16:21

Als een soort molenpaard loopt Simson zijn rondjes. 
Meel zal hij malen. Een slaaf is hij geworden. Aangrij-
pend. Hoe kon het zover komen? Dat is precies de 
vraag hier. Deze geschiedenis is een waarschuwing! 
Voor Israël en ons. God bevrijdde Zijn volk uit de slaver-
nij. Maar je kunt het zomaar weer worden: een slaaf. 
Wanneer? Let op het hart van Simson. Hij heeft hart 
voor zijn God. Maar hij zet datzelfde hart ook zomaar 
weer op een Filistijnse vrouw, dit keer Delila. Is er iets 
wat u trekt, wat jouw gedachten in beslag neemt? Ze 
liggen op de loer. Wie? De namaakgoden van deze tijd. 
Dan moet u denken aan een god naast God. In het 
leven van Simson is dat seks. En in dat van ons? Ook 
succes kan die god zijn. Of Geld. Macht. De aandacht 
van de ander. Het is opletten geblazen. Want voor we 
het weten heeft het ons te pakken. Kijk Simson maar! 
En zie waar het op uitloopt: een gebondene, een slaaf, 
een gevangene word je. Zo gaat dat met afgoden. Ze 
bedriegen je. Waar het op aankomt? Dat de levende 
God ons hart heeft. Helemaal.

Lezen: Richteren 16:4-9 en 15-21  Zingen: Psalm 51:5

Zon op e.k.   9  dec.
Zon onder v.m. 17  nov. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  dec.

november

08.02
16.48
15.50
05.28



vrijdag  15 november

Woord en daad

Soms wordt er aan het einde van een kerkdienst gezegd: 
‘De dienst in de kerk is nu ten einde, de dienst in de 
wereld is begonnen!’ Nu is het de bedoeling dat je pro-
beert om datgene wat je gehoord hebt in de kerk ook in 
de praktijk te brengen. Je bent toch geen eend die als 
hij in het meer gezwommen heeft, eruit komt en direct 
al het water weer van zich af schudt? Ik hoop dat je zo 
niet direct alles weer van je afschudt wat er in de kerk 
gezegd en gedaan is en dat je direct weer opgaat in de 
dingen van deze wereld. Want door dat te doen, kun je 
de Heilige Geest ook in de weg staan. Maar door het 
Woord wil de Heilige Geest je juist vernieuwen, je maken 
tot een ander mens die steeds meer gaat lijken op het 
beeld van de Heere Jezus. En zo wordt het dan ook ons 
verlangen om dit in de praktijk te laten zien. Wat zou het 
geweldig zijn als andere mensen aan jou kunnen mer-
ken, aan je doen en laten, aan de manier waarop je in 
het leven staat, dat je in de kerk geweest bent. Dat je de 
Heere Jezus wilt volgen in je leven. Zoals Jakobus het 
hier ook zegt in vers 22: ‘En wees daders van het Woord 
en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.’ Woord 
en daad horen altijd bij elkaar, die mag je niet van elkaar 
losmaken!

Jakobus 1:19-27&
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ZaterDag 

Maar het haar van zijn hoofd begon weer te groeien.
 Richteren 16:22

Eindigt de geschiedenis van Simson in het donker? 
Nee. Want God is er ook nog. Ook dit slot is vol van 
Hem. Al zouden we dat zo niet zeggen … Maar neem 
nu het begin ervan. Dat Simsons haar weer begint te 
groeien is een teken, een teken van Gods genadige 
trouw. God laat Simson niet vallen. Toch niet. Simson 
faalde, struikelde alsmaar weer. Zijn hartstocht speelde 
hem lelijk parten en verstoorde een leven voor God. Wie 
herkent zich niet in hem? Maar tegenover onze zonden 
staat Gods genade. Om Jezus’ wil. Ook het vervolg van 
dit slot is één getuigenis aangaande de levende God. 
Uitgedaagd door joelende Filistijnen laat Hij weten Wie 
er God is en Wie Hij is. In de aangrijpende ondergang 
van zo veel Filistijnen oefent God Zijn wraak. En die 
houdt in dat Zijn vijanden vergaan, en Zijn volk genadig 
wordt gered. In dit einde licht iets op van het einde 
straks, bij de wederkomst van Christus: het laatste 
woord is aan de Heere God. Hij zet ten slotte alle din-
gen recht. We eindigen in Hem, de God van Simson. Hij 
is genadig, trouw én machtig. Wie is er als Hij?

Lezen: Richteren 16:22-31 Zingen: Psalm 89:4

Zon op e.k.   9  dec.
Zon onder v.m. 17  nov. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  dec.

november

08.04
16.46
16.20
06.37



zaterdag  16 november

Maak ons tot een stralend licht

Maak ons tot een stralend licht voor de volken,
een stralend licht voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet Wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.
Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,
een levend woord voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.
Maak ons tot een zegening voor de volken,
een zegening voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet Wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.
En bouw Uw Koninkrijk in de volken,
Uw wil geschied’ in de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.
Bouw Uw Koninkrijk in ons.
Bouw Uw Koninkrijk op aard’!
Op Toonhoogte, 322

Hoe ben jij vandaag tot een licht voor je omgeving?

Mattheüs 5:13-16&
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ZonDag 

En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Gali-
lea.  Johannes 2:1

Vandaag beginnen we met elkaar aan een zendingsreis. 
Van Kana (Johannes 2:1) naar Kana (Johannes 4:54). 
We reizen mee met Zijn leerlingen achter Jezus aan. 
Andreas, Johannes, Petrus, Filippus, Nathanaël. Geroe-
pen om hun Meester te volgen. Geroepen, met grote 
verwachtingen. Ze zullen grotere dingen zien! Een open 
hemel. Jezus, de Zoon des mensen, als de Verbinding 
tussen hemel en aarde (Johannes 1:52). Hoopvol!
Onze zendingsreis begint in Kana. We weten weinig 
over dit dorpje. Wél weten we dat het in Galilea ligt. 
Officieel nog wel deel van Israël, maar vooral vanuit 
Jeruzalem gezien allang ‘buitenland’. ‘Galilea der hei-
denen’. Daar, te midden van die halve heidenen begint 
Jezus een zendingsreis. En daar zal het ook weer eindi-
gen. Lijkt het u wat, zo’n zendingsreis? We moeten dat 
wat ons vertrouwd is achter ons laten. We zullen onbe-
kend terrein betreden. We zullen bijzondere ontmoetin-
gen hebben. Durft u het aan? Maar als u meegaat, 
vallen we samen met de leerlingen met onze neus in de 
boter. Want het begin van alles is een feest! Een bruiloft!

Lezen: Johannes 1:44-2:1a Zingen: Psalm 65:3,4

Zon op Volle maan
Zon onder
Maan op
Maan onder

november

08.05
16.45
16.54
07.43



zondag  17 november

Je bent jong en …

Van oudere mensen hoor je soms de opmerking: ‘De 
jeugd van tegenwoordig ook.’ En meestal komt er dan 
niet veel goeds achteraan. Maar als je jong bent, mag je 
toch zeker wel van het leven genieten? Leuke dingen 
doen, gezellig met vrienden op pad gaan, noem maar 
op. Zeker weten! Ik hoop dat jij ook echt van je jeugd 
kunt genieten. Helaas is dat niet voor alle jongeren zo 
vanzelfsprekend.
Wist je dat de Bijbel ook het nodige zegt over jong zijn, 
de jeugd, enzovoort? Vandaag lezen we in Prediker dat 
je je moet verblijden in je jeugd. En dat je hart vrolijk 
moet zijn. (vers 9) En als je dan aan het einde van vers 
10 leest dat je jonge jaren een zucht zijn, met andere 
woorden dat ze snel voorbij zijn, dan moet je helemaal 
uit je jeugd halen wat er in zit. Maar houd ook rekening 
met het vervolg: ‘Weet dat God u over dit alles in het 
gericht zal brengen.’ Aan het einde van je leven zal God 
je vragen: ‘Wat heb je gedaan en waarom? Wat heb je 
voor Mij gedaan?’ Je moet dus wel verantwoording 
afleggen van alles wat je doet.
Genieten van je jeugd? Zeker. Maar realiseer je dat God 
met je mee gaat en weet wat je denkt en doet. En reali-
seer je dat Hij er rekenschap van vraagt!

Prediker 11:9-10&
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MaanDag 

Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard.  Johannes 2:11

Als kersverse zendingsreizigers zijn we getuigen van 
een bijzondere bruiloft. Eentje waarop niet de bruide-
gom, maar onze Heer de hoofdrol speelt. Hij doet wat 
de bruidegom zou hebben moeten doen: zorgen voor 
wijn. Jezus laat zien dat in Hem de verwachtingen van 
het Messiaanse Vrederijk, zo vaak voorgesteld als een 
bruiloft, volledig wáár worden gemaakt. Hij toont Zijn 
heerlijkheid als de grote Bruidegom-Koning, Die een 
feest geeft waar de wijn nooit op zal raken. In het Evan-
gelie is het nog voorlopig. De ure van dood en opstan-
ding is nog niet gekomen (vs. 4). Maar het is niettemin 
een teken. Het eerste, het principe. Zó zal het zijn. Híer 
gaat het naartoe. Het Joodse water (vs. 6) wordt verán-
derd in wijn. Niet vervangen! Het komt tot zijn ware 
bestemming. Wat een ervaring voor onervaren zen-
dingsreizigers! Net op pad, en dan al zo duidelijk te zien 
krijgen waar het naartoe gaat! Dat geeft ons allen een 
steun in de rug bij onze zendingstaak. Er is nog een 
hele weg te gaan. Een weg die in het geval van Jezus 
zelfs dood lijkt te lopen. In Jeruzalem. Uitgerekend 
daarheen gaat Hij nu op weg.

Lezen: Johannes 2:1-12 Zingen: Psalm 45:1,6

Zon op e.k.   9  dec.
Zon onder v.m. 17  dec. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  dec.

november

08.07
16.44
17.34
08.44



maandag  18 november

Wees een voorbeeld

In het bijbelgedeelte van vandaag schrijft Paulus aan de 
jonge Timotheüs. Als je vers 12 leest, krijg je de indruk 
dat Timotheüs het lastig vindt om iets te zeggen in de 
gemeente, omdat hij nog zo jong is. Misschien ken jij 
dat ook wel. Dat ouderen je het gevoel geven dat je nog 
maar net komt kijken. ‘Als je volwassen bent, zul je er 
wel anders over denken.’ Misschien is dat zelfs wel 
eens tegen je gezegd.
Paulus zegt in vers 12: ‘Laat niemand u minachten van-
wege uw jeugd.’ Volwassenen mogen dus niet op je 
neer kijken als jij, een jongere, iets zegt over het geloof. 
Het gaat zelfs nog veel verder. Paulus zegt: ‘Wees een 
voorbeeld voor de gelovigen.’ In wat je zegt en in wat je 
doet. Dat is nogal wat. Jij mag dus een voorbeeld zijn 
voor de ouderen in de gemeente. Dat is wel een hele 
verantwoordelijkheid. Gedraag jij je zo dat je een voor-
beeld bent? Niet alleen als je ouders je zien, maar op 
elk moment van je leven? Als je iets tegen een ander 
zegt, als je achter je laptop zit, als je met vrienden bent 
en als je in de kerk zit. Elk moment van de dag. Paulus 
zegt aan het eind: ‘Als je dat doet, zul je niet alleen 
jezelf, maar ook iedereen die naar je luistert of kijkt, 
behouden.’ Wees dus een voorbeeld!

1 Timotheüs 4:9-16&
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DinsDag 

En Jezus ging naar Jeruzalem. Johannes 2:13

Als zendingsreizigers leren we nu van Jezus dat het 
onmogelijk is om Jeruzalem links te laten liggen. Een 
blik op de kaart wijst uit dat de kortste weg vanuit Kana 
naar de volken niet leidt langs Jeruzalem, het centrum 
van het Jodendom. Toch gaat onze Gids ons voor op 
deze weg. Heil voor de volken is er alleen maar ‘begin-
nend in Jeruzalem’. Vandaar. Jezus leidt ons ook met-
een naar de kern van de zaak. De tempel. En daar wordt 
duidelijk dat er heel wat puin dient te worden geruimd. 
Economisch, materialistisch puin. Godsdienst en eco-
nomie hebben elkaar hier gevonden en de gevolgen zijn 
voor Jezus niet te verteren. Eigenhandig haalt Hij de 
bezem erdoor. Waarom? Zó kan God er niet wonen. 
Vandaar dat Jezus een alternatief voorstelt. Zichzelf. Híj 
is de nieuwe Tempel, waar God wonen wil. Hij zal wor-
den afgebroken, maar zal herrijzen. En ín Hem zijn ook 
wij, als gezonden gemeente van Christus, deel van die 
nieuwe Tempel, Die de aanwezigheid van God onder de 
mensen zichtbaar maakt. Maar dan komt het wel aan 
op geloof. En op de Geest. Tijd voor missionaire bij-
scholing.

Lezen: Johannes 2:13-25 Zingen: Psalm 9:11

Zon op e.k.   9  dec.
Zon onder v.m. 17  dec. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  dec.

november

08.09
16.43
18.20
09.39



dinsdag  19 november

Te jong?

Gisteren zagen we dat je als tiener of jongere een voor-
beeld kunt zijn in de gemeente. Maar laten we eerlijk 
zijn. Vaak vinden we toch wel dat je wat ouder moet zijn 
om in de gemeente mee te praten over het geloof. Als 
tiener ben je daar toch echt te jong voor. Praten over 
het geloof, dat is iets voor volwassenen.
Zoiets zei Jeremia ook tegen God, toen Die hem riep 
om profeet te worden. Jeremia kreeg als profeet de 
opdracht om de woorden van God door te geven aan 
de volken. En wat zei Jeremia? ‘Heere, dat kan ik niet. 
Daar ben ik nog veel te jong voor.’ Maar de Heere ant-
woordde hem: ‘Zeg zulke dingen niet en wees niet 
bang. Want Ik ga met je mee en zal je de woorden die je 
moet zeggen in de mond geven.’
Misschien hoor jij om je heen volwassen wel eens iets 
zeggen over God, of over de Bijbel, wat echt niet klopt. 
Of misschien heb jij ervaren dat God je helpt en bij je is. 
Denk dan niet dat je daar niets over kunt zeggen omdat 
je te jong bent. Vraag God of Hij je wil helpen en de 
goede woorden wil geven. En vertel Wie God is en wat 
Hij voor alle mensen, oud en jong, heeft gedaan en nog 
wil doen. Je bent nooit te jong om te getuigen.

Jeremia 1:4-10&
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WoensDag 

Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest …
 Johannes 3:5

Tijdens onze reis vindt een bijzondere ontmoeting plaats 
tussen twee godgeleerden. Nicodemus en Jezus. 
Thema: voor wie is het Koninkrijk van God? Een belang-
rijk missionair thema, ook vandaag. De gangbare positie 
onder de farizeeën van die dagen was: het is voor men-
sen zoals wij. Maar na de aan de tempel verbonden sad-
duceeën, krijgen nu de farizeeën van Jezus te horen dat 
alleen zij die opnieuw geboren worden het Koninkrijk van 
God zullen zien. Zij die hun leven opnieuw beginnen dus. 
Immers, als mensen zijn we zondaren. En dus is het niet 
genoeg om hier en daar wat verbeteringen door te voe-
ren. Een radicale nieuwe start is nodig. Door middel van 
het doopwater en de Geest. Die nieuwe start geldt aller-
eerst de kring om Jezus toen en nu. Ook wij neigen vaak 
naar het antwoord van de farizeeën. ‘Het Koninkrijk is 
voor mensen zoals wij. Hier en daar valt wel wat te ver-
beteren, maar we zijn op de goede weg.’ Daar gaat een 
kruis door. Pas als we radicaal opnieuw begonnen zijn, 
zien we het Koninkrijk en mogen we binnengaan!

Lezen: Johannes 3:1-12 Zingen: Psalm 32:3

Zon op e.k.   9  dec.
Zon onder v.m. 17  dec. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  dec.

november

08.11
16.41
19.11
10.27



woensdag 20 november

Voorbeeld van Josia

Ken jij iemand van een jaar of 8? Misschien in jullie 
gezin, in je familie of in je buurt? Neem die persoon 
even in gedachten. Zo oud was Josia toen hij koning 
werd. Een kind. Nog lang niet volwassen. En weet je 
wat er gelijk al van hem gezegd wordt in de Bijbel? Aan 
het eind van vers 2 staat: ‘Hij deed wat goed was in de 
ogen van de Heere.’
Hij begon met het verwijderen van afgoden en de bijbe-
horende offerplaatsen. De eerste jaren van zijn regering 
stonden helemaal in het teken van het schoonmaken 
van het land. Hij liet afgodsbeelden slopen en altaren 
voor afgoden vernielen. Niemand mocht meer een 
andere god aanbidden dan de God Die de hemel en de 
aarde heeft gemaakt.
Zijn er in jouw leven ook afgoden? Dingen die in jouw 
leven belangrijker zijn dan God? Doe ze weg, net als 
Josia. Denk niet dat je daarmee wel kunt wachten tot je 
volwassen bent. Dat je dan pas serieus over dat soort 
dingen hoeft na te denken. Ook kinderen, tieners en 
jongeren hebben hun leven van God gekregen. En Hij 
vraagt van jou om te leven voor Hem, tot Zijn eer.
2 Kronieken 34 eindigt met te zeggen dat het volk God 
trouw bleef zolang Josia leefde. God zegende Josia!

2 Kronieken 34:1-8&
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DonDerDag 

Zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden.
 Johannes 3:14

Jezus is de Zoon des mensen. De Koning Die een eeu-
wige heerschappij voert over alle volken (Daniël 7:13-14). 
Dit was al het uitgangspunt vóór onze reis (Johannes 
1:52), maar gaandeweg wordt het beeld scherper 
gesteld. De missie van God in Jezus is gericht op álle 
volken, niet alleen op Israël. Dat moest Nicodemus 
leren, maar het is een blijvende les voor hen die Jezus 
volgen. De liefde van God voor Zijn wereld is reden 
genoeg om Zijn Zoon te sturen. De Zoon des mensen. 
De Koning der wereld. Hij stuurde Hem naar de wereld 
om verhoogd te worden. Voor iedereen zichtbaar. Aan 
een kruis. Als Reddingsboei. Door te zien dat God op 
déze manier de wereld liefheeft, is er leven. Want dat 
vraagt om geloof. En voor wie gelooft, is er eeuwig 
leven, in Gods Koninkrijk. Wie je ook bent. Jood of hei-
den.
Dat is fantastisch nieuws! Dat is het Evangelie. En van-
daar dat onze zendingsreis doorgaat. Want dat nieuws 
moet iedereen horen. En niet alleen de mensen die ‘zijn 
zoals wij’. Ook zij die anders zijn. Juíst zij!

Lezen: Johannes 3:13-21 Zingen: Psalm 108:1,2

Zon op e.k.   9  dec.
Zon onder v.m. 17  dec. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  dec.

november

08.12
16.40
20.08
11.07



donderdag 21 november

De jonge Samuël

Nog een voorbeeld van een jonge jongen in de Bijbel: 
Samuël. Zijn moeder bracht hem naar de tempel, zoals 
ze de Heere had beloofd. En dat deed ze niet toen hij 
ging studeren. Ook niet toen hij oud genoeg was om 
voor zichzelf te zorgen. Nee, er staat: ‘Toen hij van de 
borst af was.’ Nu kregen kinderen in die tijd wel langer 
borstvoeding dan tegenwoordig. De borstvoeding stopte 
meestal als de kinderen ergens tussen de 2 en 3 jaar 
waren. Een peuter dus.
In plaats van op te groeien bij zijn ouders, wordt de 
kleine Samuël door zijn ouders naar de tempel gebracht. 
Eli mag hem verder opvoeden. Dat was wel een hele 
stap. Want uit de verhalen over de zonen van Eli (zie 
hoofdstuk 2) weten we dat de omgeving niet altijd even 
christelijk was. En toch staat er in 1 Samuël 2: 26 dat 
Samuël in de gunst kwam bij de Heere en bij de men-
sen.
In onze tijd wordt ook steeds minder rekening gehou-
den met God. Mensen doen wat ze zelf willen en niet 
wat God wil. Hoe sta jij, als tiener, daartussen? Doe je 
mee met de rest? Of leef je zoals de kleine Samuël, in 
de gunst bij de Heere en bij de mensen?

1 Samuël 1:20-28 en 3:1&
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VrijDag 

De vriend van de bruidegom, die erbij staat en hem 
hoort, verblijdt zich. Johannes 3:29

Op onze reis laten we nu Jeruzalem achter ons. We 
komen in Judea. De kring wordt wijder. En Jezus begint 
te dopen. Het Koninkrijk neemt gestalte aan. Maar Hij is 
niet de enige. Johannes doopt ook. Voer voor een con-
flict over macht en ego’s! Maar Johannes kent zichzelf, 
en nog belangrijker: hij kent Jezus. Hoe kan de vriend 
van de Bruidegom de bruiloft ontsieren door met een 
boos of jaloers hart de feestvreugde te bederven? Nee, 
Johannes heeft alle reden om blij te zijn. Werkelijk, volko-
men verheugd om wat hij ziet gebeuren. Het feest is 
begonnen! Daarom: ‘Hij moet meer worden, en ik min-
der.’
Een diepe les leren we hier tijdens onze zendingsreis. 
Een basishouding voor waarachtig koninkrijksleven 
wordt ons voorgeleefd door de Doper. Nederigheid. De 
Ander, en in navolging van Hem ook de anderen hoger 
achten dan onszelf. Zó zal niet ons eigen ego groeien, 
maar het Koninkrijk! Alleen zó zal ons werk in het 
Koninkrijk vrucht kunnen dragen. Híj meer, wij minder. 
Daar word je echt blij van!

Lezen: Johannes 3:22-36 Zingen: Psalm 136:3,4

Zon op e.k.   9  dec.
Zon onder v.m. 17  dec. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  dec.

november

08.14
16.39
21.07
11.42



vrijdag  22 november

Ook meisjes!

De afgelopen dagen hebben we voorbeelden in de Bijbel 
gezien van jongens die leefden tot eer van God, zoals 
Josia en Samuël. Vandaag, speciaal voor de dames, een 
verhaal over een meisje. In vers 2 staat: ‘een jong meisje’. 
Waar denk jij dan aan? Een meisje van 6 jaar? Of ouder, 
bijvoorbeeld 12 jaar? Het maakt niet zoveel uit. Ze was in 
ieder geval niet ouder dan jullie. Maar lees eens wat ze 
doet.
Ze komt uit een vreemd land. Ze is ontvoerd, leeft ver bij 
haar ouders vandaan en wordt nu als slavin gebruikt 
door de vrouw van Naäman. Geen gemakkelijk leventje 
dus. En dan wordt de man van haar bazin ziek. Hij wordt 
melaats. Een ernstige huidziekte. Je zou je voor kunnen 
stellen dat het meisje stiekem denkt: ‘Net goed! Dat is de 
straf voor alles wat je mij hebt aangedaan.’ Maar ze gaat 
juist iets goeds doen. Ze gaat getuigen. Ze vertelt de 
vrouw van Naäman over de profeet Elisa, de knecht van 
God. Ze is er van overtuigd dat Elisa, door de kracht van 
God, Naäman beter kan maken. Ze kan overtuigend ver-
tellen, want Naäman gaat op reis. Als hij terugkomt, is hij 
een volgeling van de Heere God geworden (vers 17 en 
18). Het getuigenis van het meisje heeft dus grote gevol-
gen. Wat vertel jij aan anderen, je leeftijdgenoten bijvoor-
beeld? Vertel jij ook over de grote daden van God?

2 Koningen 5:1-9&
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ZaterDag 

En Hij moest door Samaria gaan. Johannes 4:4

Jezus vervolgt Zijn reis. Hij heeft Jeruzalem bezocht, en 
daar aan zowel sadduceeën als farizeeën laten zien dat 
Hij het is Die gekomen is om de missie van God tot haar 
climax te brengen. Híj is de Leraar Die van God geko-
men is. Hij is Gods aanwezigheid in levenden lijve. Dat 
betekent een bedreiging voor de positie van beide reli-
gieuze groepen. Jezus was Zich daar zeker van bewust, 
en kiest ervoor om (tijdelijk!) uit te wijken. Immers, Zijn 
ure was nog niet gekomen! Hij besluit terug te keren 
naar Galilea, Zijn vertrekpunt. Maar om daar te komen, 
kiest Hij de ongebruikelijke route dwars door Samaria. 
Dus niet de route door het Jordaandal. Dit moet als 
zendingsreizigers zeker onze aandacht trekken. Jeru-
zalem, Judea, Samaria. Een route die voor een Jood 
zelfverloochening met zich mee bracht. Samaria, daar 
werd je liever niet gezien! Een les dus voor de discipe-
len, en ook voor ons. Steeds dienen we bereid te zijn 
om de wegen te gaan die ons van Hogerhand gewezen 
worden. Ook als we liever een ommetje zouden maken. 
Want wie weet wat ons te wachten staat! Of wie!

Lezen: Johannes 4:1-8 Zingen: Psalm 25:2

Zon op e.k.   9  dec.
Zon onder v.m. 17  dec. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  dec.

november

08.16
16.38
22.09
12.11



zaterdag  23 november

Ik riep je naam

Ik riep je bij je naam van je geboorte af.
Ik wil met je gaan van je wieg tot je graf.
Ik werd voor jou een mens om alles te ondervinden
van het leven, en de wens de weg naar God te vinden.
Ik ben de Weg, m’n kind, de Waarheid en het Leven.
Ik ben ’t Die je bemint en je alles wil geven.
Ik kocht je met Mijn bloed en stierf voor jou aan ’t kruis.
Ik heb jouw schuld geboet, de weg naar ’t Vaderhuis.
Ik riep je bij je naam, luister naar Mijn stem.
Ik zal met je gaan naar ’t nieuw Jeruzalem!

Uit: Het Wonder Van Toen van Gerie Minnesma

Psalm 8&



24
ZonDag 

Het zal in hem een bron worden van water dat opwelt 
tot in het eeuwige leven. Johannes 4:14

Jezus heeft een bijzondere ontmoeting daar in Samaria. 
Zijn eigen leerlingen zijn even buiten beeld, maar wij 
hebben het privilege om te kunnen leren van onze 
Meester. Want Jezus laat ons zien dat het in ons zen-
dings- en evangelisatiewerk aankomt op het doorbre-
ken van grenzen, vaak door mensen gemaakt. Hij heeft 
oog voor een vrouw, een Samaritaanse, die midden op 
de dag, in haar eentje, water komt putten. Voldoende 
redenen om even niet thuis te geven. Maar Jezus denkt 
anders. Hij doorziet de situatie van deze vrouw. Hij is 
bereid om de taboes te doorbreken. Hij leest haar niet 
de les, maar lest haar dorst. Hij leert haar Wie Hij is. Hij 
is Degene Die levend water geeft. Water dat een bron is 
die in haar opwelt tot in het eeuwige leven, Gods Rijk. 
Johannes 7:39 leert ons dat dit water niemand anders 
is dan de Heilige Geest. Die is er dus ook voor Samari-
tanen! En deze vrouw krijgt hier van Jezus een dagop-
leiding tot zendingswerker. Zodat zij een bron zal zijn 
om anderen dat water te geven. Levend water! Een 
prachtig voorbeeld om na te volgen!

Lezen: Johannes 4:9-15 Zingen: Psalm 42:1

Zon op e.k.   9  dec.
Zon onder v.m. 17  dec. 
Maan op l.k. 25  nov.
Maan onder n.m.   3  dec.

november

08.17
16.37
23.13
12.37



zondag  24 november

Je gang gaan?

Vorige week hebben we gezien dat je als jongere mag 
genieten. Betekent dit dat je onbeperkt je gang kunt 
gaan? Laten we eens kijken in het bijbelgedeelte van 
vandaag.
David vraagt of de Heere hem wil leiden op de goede 
wegen. Wat betekent dat? David weet dat hij zonder 
God zomaar de verkeerde kant op gaat. Als je de verha-
len kent over het leven van David, kun je daar ook vast 
wel een voorbeeld van noemen. Bij ons werkt dat net 
zo. Als we niet vragen of God ons op de goede weg wil 
leiden, dan gaan we onze eigen wegen. Dat betekent 
dat we zondigen. God vragen of Hij je wil leiden, begint 
niet pas als je volwassen bent of als je belijdenis hebt 
gedaan. (Soms denken jongeren dat. En dat ze nu nog 
hun gang kunnen gaan en daarom nog maar geen belij-
denis willen doen.) Gods leiding in je leven vragen, is 
voor iedereen nodig. Voor ouderen, maar ook voor kin-
deren. En voor tieners. En voor jongeren. Vouw je han-
den en zeg net als David: ‘Heere, wilt u mij laten zien 
wat ik moet doen? En wilt U mij ook helpen om dat te 
doen?’ En laat het daar niet bij, maar verwacht ook dat 
God je zal laten zien wat Hij van jou wil. En wees alert 
op Zijn antwoord.

Psalm 25:4-11&



25
MaanDag 

Ik ben het, Die met u spreek. Johannes 4:26

Om vruchtbaar te kunnen werken in Gods Rijk is het 
van cruciaal belang dat we weten Wie Jezus is. Zeker 
als Hij ons van huis uit vreemd is. Neem deze vrouw. Als 
Samaritaanse had ze weet van profeten, zelfs van de 
Messias. Door wat Jezus haar voorhoudt, leert ze al 
snel dat Hij een profeet is. Maar daarna blijkt dat ze 
buiten de haar vertrouwde dogmatische kaders moet 
durven denken. De klassieke theologische twistpunten 
(in dit geval over de plek van de aanbidding van God) 
doen er niet langer toe. Jezus opent voor haar ogen een 
nieuw vergezicht. Ze dient verder te kijken dan de berg 
Gerizim, of de tempelberg in Jeruzalem. De werkelijk-
heid van Gods Rijk gaat vérder. Het gaat om aanbidding 
van God in Geest en waarheid. De plek kan vanaf nu 
ook onder een boom in Afrika zijn, of midden in een 
Latijns-Amerikaanse wereldstad. Op de Veluwe of in de 
Randstad. Maar als dat waar is (en dat ís het!) dan is er 
maar één conclusie mogelijk: dan moet het Godsrijk 
aangebroken zijn. Dan moet de Messias gekomen zijn! 
En laat dat nu precies het geval zijn! ‘Ik ben het, Die met 
u spreek.’

Lezen: Johannes 4:16-26 Zingen: Psalm 2:4

Zon op Laatste kwartier
Zon onder
Maan op
Maan onder

november

08.19
16.36
--.--

13.01



maandag  25 november

Wat betekent dat?

Toen onze kinderen nog klein waren, hoorde ik heel 
vaak: ‘Waarom doe je dat, mam?’ Of: ‘Wie is dat?’ Of: 
‘Wat betekent dat?’ Misschien heb jij ook nog wel een 
jonger broertje of zusje die de hele dag vraagt: ‘Waarom 
dan?’ Je blijft aan het uitleggen. Maar van vragen word 
je wijs. Dus dat verklaart waarom kinderen zoveel vra-
gen stellen. Gelukkig gaat dat ook weer over. Nou ja, 
gelukkig? Misschien ook wel jammer.
Jozua wist al dat kinderen veel vragen stellen en hij 
maakte daar gebruik van. Hij liet twaalf stenen opstape-
len op de oever van de Jordaan. Elke keer als de kinde-
ren daar langs liepen, zouden ze hun ouders vragen: 
‘Wat betekenen die stenen daar?’ De ouders kregen 
dan de kans om uit te leggen dat God hen geholpen 
had, toen ze door de Jordaan moesten.
Stel jij ook nog vragen aan je ouders? Bijvoorbeeld: 
‘Waarom vieren jullie (niet) avondmaal? Waarom heb-
ben jullie mij (niet) laten dopen? Waarom gaan we (niet) 
naar de kerk?’ Het is niet de bedoeling je ouders eens 
even voor het blok te zetten. Maar wel om samen te 
ontdekken welke grote daden God doet in jouw leven. 
En te ontdekken wat Hij voor jou wil betekenen. Je bent 
dus nooit te oud om ‘waaromvragen’ te stellen.

Jozua 4:1-8&



26
DinsDag 

De vrouw (…) zei tegen de mensen: Kom!
 Johannes 4:28

We leren op onze zendingsreis heel veel bij, en ook heel 
veel af. Net als de discipelen. Het is opvallend dat zij bij 
terugkomst zwijgen. Zeker, ze verwonderen zich over 
de taboedoorbrekende situatie waarin ze Jezus aan-
treffen. De vragen branden hen op de lippen, maar ze 
zwijgen. Snappen doen ze het niet, maar hun leermo-
ment zal nog komen. Blijkbaar hebben ze al zo veel van 
Jezus geleerd dat ze het voor mogelijk houden dat hier 
iets bijzonders is gebeurd. Iets wat hun pet nog te 
boven gaat. Dat getuigt van wijsheid! Ook wij als leerlin-
gen van Jezus dienen erop voorbereid te zijn dat Hij ons 
vóór is. De platgetreden paden laat Hij vaak voor wat ze 
zijn. Hij gaat nieuwe wegen en maakt die begaanbaar 
voor Zijn volgelingen. Dat heeft de Samaritaanse ook 
begrepen. Haar dagopleiding is afgerond en ze wordt 
meteen de praktijk in gestuurd. Onder haar eigen men-
sen, die ze eerst nog probeerde te ontlopen. ‘Kom!’ 
zegt ze. Ook zij doorbreekt grenzen. Stapt heen over 
haar trots, haar pijn. Immers, een ontmoeting met de 
Messias verandert alles! Nou, dat willen haar buren ook 
wel zien! Hém willen ze zien!

Lezen: Johannes 4:27-30 Zingen: Psalm 48:4,6

Zon op e.k.   9 dec.
Zon onder v.m. 17 dec. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   3 dec.

november

08.20
16.35
00.18
13.23



dinsdag  26 november

Denk eraan voordat …

Prediker 12 is een bekend hoofdstuk. Toen ik zelf op 
catechisatie zat, hoorde ik voor het eerst de uitleg ervan. 
Het gaat over het ouder worden van je lichaam. Dat je 
niet goed meer kunt zien (vers 4), dat je haar grijs wordt 
(vers 5), enzovoort. Als je oud wordt, laat je lichaam het 
steeds meer afweten. En daar wordt het leven niet 
gemakkelijker door.
Daarom zegt Prediker ook in vers 1: ‘Denk aan je Schep-
per in de dagen van je jeugd, voordat de kwade dagen 
komen.’ Je hoort nog wel eens dat jongeren zeggen: ‘Ik 
ga wel nadenken over het geloof als ik wat ouder ben. 
Dat komt nog wel.’
In mijn Bijbel heb ik een bladwijzer met daarop plaatjes 
van mensen met verschillende leeftijden. Het begint 
met een baby. Die is te jong om in de Bijbel te lezen. Als 
schoolkind ben je te druk met spelen, als tiener te ver-
liefd om de Bijbel te bestuderen. Tussen de 20 en de 40 
ben je te druk met je carrière en je gezin om aan God te 
denken. En als je ouder wordt, heb je geen energie 
meer om met God bezig te zijn. Tot het te laat is …. Nog 
een keer de woorden van Prediker: ‘Denk aan je Schep-
per in de dagen van je jeugd …’ Stel niet uit tot morgen!

Prediker 12:1-8&



27
WoensDag 

Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit 
om te oogsten. Johannes 4:35

Terwijl de Samaritaanse haar zendingswerk begonnen 
is, hebben de leerlingen van Jezus bijscholing nodig. 
Ook het thema van hún les is ‘zending’. Alles draait om 
de oogst. Daar gaat het naartoe. De vruchten dienen te 
worden geoogst. Maar de tijd is kort. Kijk, de velden zijn 
al wit. Nog vier maanden! Er is dus geen tijd te verlie-
zen. Bijzonder is dat de leerlingen hun ogen moeten 
opslaan. Bedenk waar ze zich bevinden. In Samaria. 
Dáár zijn de velden wit. Daar hebben zíj niets voor 
gedaan. Anderen hebben gezaaid. Zij moeten slechts 
de vrucht verzamelen. Vruchten voor het Koninkrijk. 
‘Vruchten’ is in het Johannesevangelie altijd een missi-
onair geladen term. Lees hoofdstuk 15 maar eens op 
die manier. ‘Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan 
en vrucht dragen’ (vs. 16). Het grote doel is ook hier de 
vreugde. Zowel zaaier als oogster verblijden zich om de 
vrucht. Samen! Allerlei al te kerkelijke kortzichtigheid 
verhindert ons de ogen op te slaan. Maar dat kunnen 
we ons niet permitteren. Immers, de velden zijn al wit!

Lezen: Johannes 4:31-38 Zingen: Psalm 117

Zon op e.k.   9 dec.
Zon onder v.m. 17 dec. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   3 dec.

november

08.22
16.34
01.25
13.45



woensdag 27 november

Jij en je opvoeding

Ik hoop voor je dat jij mensen in je omgeving hebt die 
zich druk maken over jouw opvoeding. Je vader of 
moeder, opa of oma of andere volwassenen. Maar 
soms zijn volwassenen die zich met jouw leven 
bemoeien, en die zeggen wat je wel en vooral niet moet 
doen, best lastig. Daar kom je toch zeker zelf ook wel 
achter?!
Psalm 78 is een psalm die nog wel eens gezongen 
wordt in een doopdienst of gelezen wordt tijdens een 
gesprek met ouders in de week voor de doop. Ouders 
krijgen hier namelijk een opdracht van God. Zij moeten 
aan hun kinderen vertellen over de grote daden van 
God, met als doel dat die kinderen hun hoop op God 
gaan stellen, Zijn daden niet vergeten en Zijn geboden 
zullen houden (vers 7). Dat is een grote opdracht voor 
ouders. Zij moeten jou wegwijs maken in het geloof. 
Dat kan soms betekenen dat ze tegen je zeggen dat 
iets niet mag. Of dat iets juist wel moet. Bijvoorbeeld 
dat je wel mee moet naar de kerk of wel naar de cate-
chisatie moet gaan. Ook al heb je daar geen zin in. Een 
tiener zei eens tegen mij: ‘Ik denk dat ouders dat doen 
om hun kinderen te laten voelen dat ze macht hebben.’ 
Maar als je Psalm 78 leest, weet je dat het heel anders 
is. Het is een opdracht van God!

Psalm 78:1-8&



28
DonDerDag 

We (…) weten dat Híj werkelijk de Zaligmaker van de 
wereld is, de Christus. Johannes 4:42

Nadat we de bijscholing van de leerlingen hebben bij-
gewoond, zien we dat daar in Samaria de eerste vruch-
ten worden binnengehaald. Velen van de Samaritanen 
komen tot geloof. De oogsttijd is aangebroken! We heb-
ben op onze reis gezien hoe stap voor stap naar een 
climax wordt toegewerkt. Daarbij draait het vooral om 
de vraag Wie Jezus is. De Samaritaanse zag in Hem 
eerst een profeet, later de Messias. Dat zette haar in 
beweging. Maar samen komen deze eerstelingen onder 
de Samaritanen tot een nog completere belijdenis. ‘Hij 
is werkelijk de Zaligmaker van de wereld, de Messias.’ 
Inderdaad, Jezus is de Messias van Israël, en precies 
daarom is Hij de Redder van de wereld. Vandaar dat 
onze reis er nog niet op zit. Hoewel het heerlijk is om te 
zien hoe deze Samaritanen tot geloof komen. Ook een 
les die we onderweg leren, trouwens: weten te genieten 
van de zegen op ons werk!
Gelukkig blijft Jezus ook een paar dagen. Maar niet te 
lang. Want we zijn er nog niet. We begonnen in Kana. 
Ook in het Galilea der heidenen zijn de velden wit!

Lezen: Johannes 4:39-42 Zingen: Psalm 118:12

Zon op e.k.   9 dec.
Zon onder v.m. 17 dec. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   3 dec.

08.23
16.33
02.35
14.08



donderdag 28 november

Geloven als een kind

Wie zijn, volgens jou, de belangrijkste mensen in de 
gemeente? De predikant en de leden van de kerken-
raad? De ouderen? Of de kinderen misschien?
De discipelen wilden ook weten van de Heere Jezus 
wie de belangrijkste zou zijn in het Koninkrijk der heme-
len. De Heere Jezus geeft een antwoord dat ze niet 
direct verwachtten. Hij roept een kind en zet dat in het 
midden. En Hij zegt tegen alle volwassenen dat ze moe-
ten worden als een kind.
Een kenmerk van kinderen is dat ze eerlijk laten zien wie 
ze zijn. Ze doen zich niet mooier voor. Ook zijn kinderen 
goed van vertrouwen. Die twee dingen vindt Jezus ook 
erg belangrijk in Zijn Koninkrijk. God ziet je zoals je bent, 
zondig. Je hoeft je niet mooier voor te doen dan je bent. 
Maar Hij kan je veranderen. Door het bloed van de 
Heere Jezus kunnen jouw zonden vergeven worden. 
Durf je daar onvoorwaardelijk op te vertrouwen? In 
Markus 10 zegt de Heere Jezus het nog een keer. Als je 
het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, kun 
je het beslist niet binnengaan. Geloven als een kind is 
dus een onbegrensd vertrouwen hebben in de Heere 
Jezus. Dat geldt voor jong en oud!

Mattheüs 18:1-14 en Markus 10:13-15&



29
VrijDag 

Jezus dan kwam opnieuw te Kana in Galilea, waar Hij 
van water wijn gemaakt had. Johannes 4:46

Terug in Kana, zijn de omstandigheden anders dan de 
vorige keer. Er is heel wat gebeurd onderweg. Jezus 
Zelf onderstreept dat door te stellen dat een profeet in 
zijn vaderstad geen eer ontvangt. Het is waarschijnlijk 
dat Hij hier doelt op Jeruzalem, het religieuze hart van 
het Jodendom. Daarom zoekt Jezus Zijn heil in Galilea. 
Beter gezegd: Hij bréngt er Zijn heil. Immers, Hij is de 
Redder van de wereld. De héle wereld. Daarom is het 
vol betekenis dat in Kana een dienaar van de koning 
naar Hem toekomt. Het is zeer waarschijnlijk dat het 
hier gaat om een heiden. Zijn zoon is doodziek, en hij 
komt aan Jezus vragen zijn zoon te genezen. Jezus 
stelt hem op de proef: gaat het deze heiden om de 
wonderen? Nee. Hij gelooft Jezus op Zijn woord. En 
terecht! En juist daarom wordt deze genezing tot een 
teken. Het tweede. Geweldig! Het Koninkrijk van God 
neemt steeds meer vorm aan. Na ons bezoek aan de 
Samaritanen ontmoeten we nu ook geloof bij een hei-
den. Opnieuw wordt een barrière geslecht. Prachtig om 
hier getuige van te kunnen zijn!

Lezen: Johannes 4:43-54 Zingen: Psalm 146:3,7

Zon op e.k.   9 dec.
Zon onder v.m. 17 dec. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   3 dec.

november

08.25
16.32
03.47
14.34



vrijdag  29 november

Groeien

Gisteren hebben we gezien dat de Heere Jezus wil dat 
wij geloven als een kind. Toch is het niet de bedoeling 
dat we kinderlijk blijven. Als baby’s worden geboren, 
krijgen ze niet direct aardappels en brood te eten. Ze 
beginnen met melk. Later komen daar andere dingen 
bij. Volwassenen hebben niet genoeg aan alleen melk. 
Voor hen is het juist belangrijk om ook brood, aardap-
pels en groenten te eten.
Dat voorbeeld gebruikt Paulus in het bijbelgedeelte van 
vandaag. Iemand die nog maar pas gelooft, heeft melk 
uit de Bijbel nodig. Zeg maar: de gedeeltes die niet zo 
moeilijk zijn om te begrijpen. Maar daar kun je niet in 
blijven steken. Als je wilt groeien, heb je ook vast voed-
sel nodig. Dat zijn de ingewikkelder gedeeltes uit de Bij-
bel. Dat vraagt natuurlijk wel wat inspanning. Melk slik 
je gewoon door. Daar hoef je geen moeite voor te doen. 
Maar je wilt toch ook groeien? Hoeveel moeite mag het 
jou kosten om te groeien? Als een bijbelgedeelte wat 
lastiger is, sla je dan de Bijbel dicht omdat je er toch 
niets van begrijpt? Of ga je op zoek naar de betekenis? 
Vraag je hulp aan anderen die het jou kunnen uitleg-
gen? Alleen op die manier kun je leren goed en kwaad 
te onderscheiden (vers 14).

Hebreeën 5:11-14&



30
ZaterDag 

En u zult Mijn getuigen zijn! Handelingen 1:8

Onze reis zit erop. Samen met Jezus reisden we van 
Kana naar Kana. Wat op het eerste gezicht een rondreis 
door Israël leek, bleek een reis te zijn met een grens-
overstijgende bestemming! Het was dan ook niet 
zomaar een reis, maar een zendingsreis. Johannes ver-
telt ons op zijn eigen wijze iets wat Lukas ons ook in de 
Handelingen laat weten. Het heil is uit de Joden, maar 
blijft niet tot hen beperkt. De komst van Messias Jezus 
doorbreekt grenzen. Beginnend in Jeruzalem, in Judea, 
in Samaria en tot het uiterste van de aarde. Daar moet 
dit goede nieuws, het nieuws van Gods koninklijke brui-
loft, worden verteld. Daar zijn getuigen voor nodig. Dat 
zijn wij. Wij hebben het gezien. Onderweg van Kana 
naar Kana. Natuurlijk weten we dat Jezus nog een hele 
weg te gaan had. Hij zou Jeruzalem terugzien om er te 
sterven. Maar daar is Hij ook opgestaan! En daarmee 
begon de zendingsreis van Zijn kerk. En die reis is nog 
niet afgelopen. Hij brengt ons op ongedachte plaatsen, 
en we hebben bijzondere ontmoetingen. We blijven 
leren. Van onze Meester en van elkaar. Totdat het tijd is. 
Tijd voor de bruiloft!

Lezen: Handelingen 1:4-9 Zingen: Psalm 72:10,11

Zon op e.k.   9 dec.
Zon onder v.m. 17 dec. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   3 dec.

november

08.26
16.32
05.01
15.04



zaterdag  30 november

Heer, U bent mijn leven

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
en in Uw vergeving leef ik nu.

Op Toonhoogte, lied 150

Johannes 14:1-14&





Uw giften
en ook uw contributie zijn 

fiscaal aftrekbaar

als u een kwitantie of dagafschrift van 
uw bankrekening bezit.

De GZB heeft een 
‘CBF-keurmerk’ en 
een ‘ANBI-status’.

GZB
Postbus 28
3970 AA Driebergen
T 0343-512444
F 0343-521392
E  info@gzb.nl
I  www.gzb.nl
Bankrekening 69.07.62.445



1
ZonDag 

eerste adventszondag

Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van 
de Heere.  Jesaja 2:5

We lezen twee weken teksten uit het boek van de pro-
feet Jesaja. Hij is de koning van de profeten en wel 
genoemd de vijfde evangelist. Bij hem is het al advent. 
Jesaja doet zijn naam eer aan: God brengt redding. Als 
de Messias komt en vooral als Hij terugkomt, ach, wan-
neer zal er werkelijk vrede zijn. Niet voor te stellen: geen 
oorlog meer! Met dit uitzicht bemoedigt hij zijn volk 
Israël en ons. Voor wie zal die vrede zijn? Voor hen die 
wandelen in het licht van God. Joden en heidenen, voor 
hen is er een enkel licht. In Gods licht, zien wij het licht. 
In Hem, Die gezegd heeft: Ik ben het Licht van de 
wereld. Zo donker kan het bij ons niet zijn, Hij maakt het 
licht. In ons hart en ons leven. Hij maakt ons ook tot 
vredestichters en lichtdragers. Kaarsjes in de nacht van 
het leven. Valt er aan ons en door ons heen wat te zien? 
Laten wij Jezus zien? Dan zijn wij zelf ook evangelisten, 
net als Jesaja. Met het licht op onze rug. Laten wij bid-
den voor het huis van Jakob, dat zij ook het Licht mogen 
zien.

Lezen: Jesaja 2:1-5  Zingen: Psalm 27:1,2

Zon op e.k.   9 dec.
Zon onder v.m. 17 dec. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   3 dec.

december

08.28
16.31
06.17
15.40



zondag  1 december

Donkere dagen?

In december wordt er vaak gesproken over de ‘donkere 
dagen’ voor Kerst. Men bedoelt dan natuurlijk dat het ’s 
ochtends pas laat licht is en ’s avonds vroeg donker 
wordt, zeker als het ook nog eens bewolkt is. Maar 
waar wij wonen, in het Andesgebergte van Peru, zijn de 
dagen in december juist lang en het is er bovendien 
heel warm. Toch kunnen we ook in Peru spreken van de 
‘donkere dagen’ voor Kerst. Want net als in Nederland, 
staan er ook in Peru maar weinig mensen stil bij de 
echte betekenis en boodschap van het Kerstfeest. Je 
zou kunnen zeggen dat deze mensen in ‘geestelijke 
donkerheid’ leven. Veel mensen weten namelijk niet 
(meer) wat de echte boodschap van Kerst is. Misschien 
kent men nog wel het lied ‘Stille nacht’ en weten ze dat 
Kerst te maken heeft met een kindje in de kribbe. Maar 
wie dat Kind is, waarom Hij in een kribbe lag en voor 
wie, dat is vaak onbekend. Juist de dagen voor Kerst 
moeten echter lichte dagen zijn! Jij en ik mogen een 
licht zijn in de donkere dagen voor Kerst. Dan kunnen 
we onze vrienden op school en op het werk wijzen op 
het Licht van de wereld. De komende twee weken zul-
len we een groot aantal Bijbelverzen lezen dat je daarbij 
kan helpen.

Jesaja 9:1-6&



2
MaanDag 

Op die dag zal de SPRUIT van de Heere tot een heerlijk 
sieraad zijn.  Jesaja 4:2

Het ‘op die dag’ wijst naar de komende Messiaanse 
heilstijd. Die zal aanbreken na het aangekondigde 
gericht. De SPRUIT is een van de vele profetische 
namen voor de Messias. Hij wordt zo genoemd omdat 
God Hem doet ontspruiten. Hij is van goddelijke oor-
sprong. God uit God en Zaad van de vrouw. God en 
Mens. Hij komt in het vlees. Hij ligt als een Kindje in de 
kribbe en neemt daarna toe in wijsheid, in grootte en 
genade bij God en mensen. Zijn komst is tot sieraad en 
heerlijkheid. Van nature ziet geen mens er wat in. Wie 
ziet er nu wat in Jezus? Hij heeft gedaante noch heer-
lijkheid dat wij Hem zouden begeren. De Heilige Geest 
ontdekt ons. Hij opereert onze ogen. Met Zijn Woord. 
Die door genade in Hem leren geloven, wordt Hij kost-
baar, alles aan Hem is begeerlijk. Naar Hem gaat het 
hart uit. Hij wordt de Schoonste van al de mensen. Wie 
weet er iets wat nog heerlijker is? Door Hem wordt het 
dode levend. Sieraad voor as. Wij worden herboren tot 
beelddragers van Hem. Hij zorgt voor onze vrucht. Er 
spruit iets uit ons. Draag dan veel vrucht.

Lezen: Jesaja 4:2-6 Zingen: Psalm 67:1,3

Zon op e.k.   9 dec.
Zon onder v.m. 17 dec. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   3 dec.

december

08.28
16.30
07.32
16.26



maandag  2 december

Beginnen bij het begin

Genesis betekent ‘begin’. Je zult je misschien afvragen 
waarom we uit Genesis lezen als we over Kerst gaan 
nadenken. Moeten we geen verzen uit Jesaja en Lukas 
lezen? Geen zorgen: dat gaan we deze weken ook nog 
doen! Maar als we nadenken over het Licht van de 
wereld, is het belangrijk om bij het begin te beginnen. 
Want we komen Jezus niet pas in Mattheüs of Lukas 
tegen. Nee, voordat Abraham was geboren, was Hij er 
al. (Johannes 8:56-58) Als we nadenken over Kerst, 
kunnen we niet om het boek Genesis heen. Want in 
Genesis 3 vinden we de reden voor Jezus’ geboorte in 
de kribbe: de zondeval. Het is belangrijk om dit te besef-
fen. Kerst gaat niet over ‘een lief Kindje in de kribbe’. 
Nee, het gaat over de Zoon van God Die naar onze 
wereld kwam om te herstellen wat tijdens de zondeval 
verbroken werd. En dat kostte Jezus uiteindelijk Zijn 
leven. Kerst is dus niet goedkoop en vanzelfsprekend. 
Kerst is kostbaar. Voor veel mensen is Kerst een kost-
baar feest omdat er veel geld uitgegeven wordt aan 
eten en cadeaus. Ik hoop dat het voor jou dit jaar een 
kostbare Kerst wordt, omdat je beseft dat God het 
allerbeste gaf wat Hij had, om jou het allermooiste te 
geven.

Genesis 3:1-15&



3
DinsDag 

Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon 
baren en Hem de naam Immanuel geven.  Jesaja 7:14

Koning Achaz weet zich geen raad. Syrië en Efraïm val-
len hem aan. Waar moet hij hulp vandaan halen? Alsof 
er geen God in Juda is. Die nog zegt: ‘Ik ben uw God’ 
en ‘Vraag een teken’. Achaz is op zijn manier vroom: je 
kunt niet overal God bij halen. Hij wil geen teken, maar 
krijgt er toch een. Er zal een maagd zwanger worden. 
Zij zal een Zoon baren. Gods Zoon. Weer een naam. 
Immanuel. Dat betekent ‘God met ons’. In die naam zit 
de hele Bijbel. Heel onze zaligheid. God was met ons in 
de schepping. Door de zondeval kregen wij God tegen. 
Er klonk echter een belofte. Die is op het Kerstfeest 
heerlijk vervuld. Op Golgotha kreeg Jezus God tegen. 
Om ons. Hij droeg Gods toorn over onze zondeschuld. 
Gods Geest brengt God met ons in ons. Hij laat ons 
geloven: ‘Mijn Kerstfeest is Immanuel, Die mij trok uit 
dood en hel.’ Let op dit teken. Al is het tegengesproken. 
God zet Zijn teken voor ons neer. In Woord en sacra-
ment. Hij wil be-teken-is krijgen in ons leven. Kunnen 
wij anderen vertellen wat Immanuel voor ons betekent? 
Wie Jezus voor ons is?

Lezen: Jesaja 7:10-17  Zingen: Psalm 2:4,6

Zon op Nieuwe maan
Zon onder 
Maan op
Maan onder

december

08.31
16.30
08.41
17.22



dinsdag  3 december

Lam van God

Gisteren lazen we over de zondeval. En we lazen dat 
God zijn Zoon gegeven heeft om de relatie tussen Hem 
en de mensen te herstellen. In het bijbelgedeelte van 
vandaag lezen we over een vader die zijn zoon naar het 
altaar brengt om hem te offeren. God vraagt Abraham 
zijn ‘enige zoon die hij liefhad’ (vers 2), als brandoffer te 
offeren. Als Abraham en Izak bij het altaar staan, vraagt 
Izak waar het lam is dat ze moeten offeren: ‘We hebben 
hout, en vuur, maar waar is het lam?’ En dan zegt Abra-
ham dat God zélf voor een lam zal zorgen. En dat 
gebeurt even later ook. Maar pas nadat God gezien 
heeft dat Abraham bereid is Hem alles te geven, zelfs 
zijn zoon Izak die hij zo lief had. God zorgt hier voor een 
lam. Ook dit verwijst naar de boodschap van Kerst. 
God zorgt voor het Lam dat de zonden der wereld weg-
draagt. (Johannes 1:29) Toen Jezus aan het kruis stierf, 
was er geen engel die de soldaten tegenhield. En er 
was geen ram in de stuiken om de plaats van Jezus in 
te nemen. God heeft ons niets onthouden toen Hij Zijn 
eniggeboren Zoon, Die Hij liefheeft, naar de wereld 
stuurde.

Genesis 22:1-14&



4
WoensDag 

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht 
zien.  Jesaja 9:1

Het volk waaraan Jesaja dacht, woont aan de overkant 
van de Jordaan en in Galilea, het land van de niet-
Joden. Maar Gods licht zal ook voor hen opgaan. Overal 
heeft God Zijn volk. Als de Messias komt, moet heel de 
wereld weten dat God Koning is. Hij regeert. Hij wil ook 
ons als onderdaan. Hoe donker het ook in ons leven is, 
kijk omhoog. God ontstak Zijn Licht. Het geliefde sym-
bool voor de echte vreugde en het ware geluk. God 
gaat Zijn volk verlossen, hun juk verbreken, staatkundig 
en geestelijk. Er komt licht, een dag van vreugde als bij 
de oogst en als bij het verdelen van de buit na een over-
winning. Mattheüs herinnerde aan deze woorden toen 
Jezus begon met Zijn optreden en prediking. Als het 
Evangelie van Gods genade in Christus komt, dan komt 
er licht. Zo ging het honderd jaar geleden toen zende-
ling Van de Loosdrecht bij de Toraja’s kwam. En zo gaat 
het nog. Ver weg en dichtbij. Het behoort ook bij ons 
welkom te wezen, zoals licht welkom is bij hen die in het 
donker zitten. Er is Licht. Heb je de duisternis liever dan 
het licht van God? Nee toch!

Lezen: Jesaja 8:23-9:4 Zingen: Lofzang van Simeon:1,2

Zon op e.k.   9 dec.
Zon onder v.m. 17 dec. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.32
16.29
09.42
18.29



woensdag 4 december

Mond van God

Je kent vast wel de geschiedenis van de valse profeet 
Bileam en zijn ezel (profeet betekent ‘mond van God’). 
In Numeri 22, lezen we hoe God Bileam keer op keer 
ontmoet en zelfs via zijn ezel tot hem spreekt. (Numeri 
22:28) Bileam, die in opdracht van de koning Balak het 
volk Israël moet vervloeken, kan uiteindelijk niet anders 
dan Israël zegenen. Wat misschien niet zo bekend is, is 
dat Bileam uiteindelijk ook een profetie uitspreekt over 
de komst van de Messias. Dit lezen we in Numeri 
24:17: ‘Er zal een ster uit Jacob voortkomen en een 
scepter (symbool van koninklijke, absolute macht) uit 
Israël.’ In eerste instantie wordt dit vervuld in David, 
maar uiteindelijk is dit een verwijzing naar de komst van 
Jezus.
Misschien voel je je soms niet in staat je vrienden of 
vriendinnen iets te vertellen over de komst van Jezus 
naar deze wereld. Misschien ben je bang dat ze dit irri-
tant vinden of dat ze je zullen uitlachen. ‘Ik kan het niet 
en ik durf het niet’, denk je misschien. Maar als God 
door de mond van een onwillige Bileam spreekt, dan 
kan Hij ook door jouw mond spreken. Ook jíj kan mond 
zijn van God. Vertel je vrienden bijvoorbeeld dat je naar 
de kerk bent geweest. Dan kan er zomaar een gesprek 
ontstaan.

Numeri 24:10-19 en Genesis 49:10&
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DonDerDag 

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gege-
ven.  Jesaja 9:5

Een ongelovige man in een christelijk verzorgingstehuis 
zat op Eerste Kerstdag alleen op zijn kamer. Een zuster 
zei: ‘Ga ook naar de grote zaal, daar wordt het Kerst-
feest gevierd.’ Ze kreeg de man zover. Hij ging erheen. 
De volgende dag vroeg ze: ‘En, hoe vond u het?’ De 
oude man antwoordde: ‘Ik vond het veel te christelijk.’ 
Alsof er een ander Kerstfeest bestaat, zonder Christus. 
Kerstfeest is Christusfeest. We hebben hier een heel 
oud geboortebericht. Eigenlijk werd Hij al geboren vóór 
de grondlegging van de wereld. Gods eeuwige raad en 
heilsplan werden uitgevoerd in de volheid van Gods 
tijd. Het Kind, de Zoon, gekomen tot het Zijne, Zijn volk 
Israël en tot Zijn kerk. Tot een ieder die zonder Zijn leven 
niet kan sterven en zonder Zijn sterven niet kan leven. 
Horen wij daarbij? Hebben wij Hem aangenomen? Hij 
geboren en wij wedergeboren? Met ‘ons’ sluit Jesaja 
zichzelf erbij in. Laten wij dat ook doen. Dan horen wij 
bij het zalige volk dat naar Gods klanken hoort. Dan 
vieren we straks echt feest. Luther zei: ‘Was dit Kindje 
niet geboren, wij waren altesaam verloren.’

Lezen: Jesaja 9:5-6  Zingen: Psalm 89:7

Zon op e.k.   9 dec.
Zon onder v.m. 17 dec. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.33
16.28
10.32
19.44



donderdag  5 december

God met ons

In dit bijbelgedeelte lezen we over koning Achaz. Achaz 
was een koning die God niet diende. Hij diende wel 
allerlei andere goden en offerde hen zelfs mensen, net 
als de volken rondom Juda. (2 Koningen 16) Dat is pijn-
lijk, omdat Achaz een voorouder is van Jezus. Zijn naam 
betekent: ‘Yahweh, God houdt vast’. En gelukkig doet 
God dat ook, ondanks het zondige leven van Achaz. 
We zien dat aan zijn zoon Hizkia. Hizkia dient later wel 
de Heere. Maar toch krijgt juist deze goddeloze koning 
Achaz één van de bekendste profetieën over de komst 
van Jezus te horen. Jezus, die in vers 14 de naam 
Immanuel draagt: ‘God met ons’. Ondanks de godde-
loze levenswijze van koning Achaz blijft God trouw aan 
zijn belofte dat de scepter niet zal wijken van Juda. En 
de belofte van Immanuel is een belofte die ook tot óns 
komt in 2013. Geloven we dat? Of denken we dat de 
belofte ‘God met ons’ alleen van toepassing is op de 
mensen die leefden totdat die ongeveer 2000 jaar gele-
den vervuld werd? Nee, God is met jou en mij, ook in 
deze tijd van Advent. ‘Immanuel’ betekent dat we er 
niet alleen voor staan op school, tijdens het werk in het 
weekend en op de sportvereniging. Dat is toch gewel-
dig?

Jesaja 7:14&
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VrijDag 

Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen 
stronk van Isaï.  Jesaja 11:1

Weer beschrijft Jesaja de verhoging van het huis van 
David in de Koning. Hij merkt een boomstronk op, zon-
der stam en kruin. Dat stelt niet veel meer voor. Hij 
wordt genoemd naar Isaï, de vader van David. Toch ziet 
hij de afgeknotte stronk tot nieuw leven komen. Een 
groene Loot komt tevoorschijn. De wortels blijken nog 
krachtig te zijn. Een nieuwe Afstammeling uit het oude 
huis treedt op. In aanvang gering, maar met de beloften 
van nieuwe glorie, nieuwe vrucht. De werkelijkheid gaat 
het beeld nog ver te boven. Wat een grootheid bezit die 
nieuwe Heerser. Hij ontvangt van de Geest alles wat Hij 
nodig heeft. Jezus begon daar Zijn prediking mee in 
Nazareth. Met de Geest van de Heere op Hem. De 
Schrift was in hun oren in vervulling gegaan. En in die 
van ons. Het scheen met deze Vorst niet veel voor te 
stellen. Een rijsje, een dun takje. Hij kon gemakkelijk 
gebroken worden. Toch zou Hij over al Zijn vijanden 
zegevieren. Met Hem sta je sterk. Met niemand ben je 
zo goed af, als met Jezus. Tot Wie zullen wij heengaan? 
Hij heeft woorden van eeuwig leven.

Lezen: Jesaja 11:1-10  Zingen: Psalm 73:13,14

Zon op e.k.   9 dec.
Zon onder v.m. 17 dec. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.35
16.28
11.13
21.03



vrijdag  6 december

Kinderen van een Koning

Misschien ken je het liedje ‘Prinsen en Prinsessen’ nog, 
van Elly & Rikkert. Zo niet, dan kun je het liedje nog 
eens opzoeken op YouTube. Kinderen van een koning 
of koningin worden prinsen en prinsessen genoemd. Jij 
zult nooit een prins of prinses worden, omdat je vader 
of moeder geen koning of koningin is, toch? In het Oude 
Testament wordt vaak gezegd dat Jezus geboren zal 
worden uit de koninklijke lijn van David. In het eerste 
hoofdstuk van Mattheüs zien we dat dit ook uitkomt. 
Jezus is van koninklijke afkomst. Vandaar dat de wijzen 
uit het oosten vroegen waar ‘de koning van de Joden’ 
geboren was. En vandaar dat het volk Hem op een 
koninklijke manier onthaalde toen Jezus vlak voor Zijn 
lijden en sterven Jeruzalem binnentrok. Maar Jezus zou 
een andere Koning zijn. Tegen Pontius Pilatus zei Hij dat 
Zijn koningschap niet van deze wereld is. Het Koninkrijk 
van Jezus behoort tot een nieuwe wereld. Een nieuwe 
wereld waarin we Hem, de grote Koning, mogen die-
nen. Dat mogen we doen als Zijn kinderen, Zijn konings-
kinderen. Hoe je soms ook baalt van jezelf, en hoe je 
soms misschien ook twijfelt aan jezelf of je toekomst: je 
bent een Koningskind.

Jeremia 23:5 en Mattheüs 21:1-11&
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ZaterDag 

Verjaardag H.K.H. Prinses Catharina-amalia

Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst 
hebben,want mijn kracht en psalm is de Heere Heere 
en Hij is mij tot heil geworden.  Jesaja 12:2

Je ziet het voor je. Een droge woestijn. Een karavaan. 
Uitgeputte pelgrims onder de hete zon. Nergens water. 
Dan opeens: een oase! Fris water en schaduwrijke 
bomen. Zo zal de dag van Gods bevrijding ook zijn. Als 
Hij komt, zullen we met vreugde water scheppen uit de 
bronnen van het heil. In dit evangelisch lied driemaal 
heil. Zelfs ‘Van Dale’ weet wat heil is: redding van de 
ziel en verlossing uit de macht van de zonde. In God is 
het heil, in de Heilige van Israël. Let er op, dat het gaat 
over mijn heil en over mijn kracht en mijn psalm. Wat is 
de Heere Jezus als Hij niet de mijne is? Neem dit ‘mijn’ 
weg en je neemt Jezus ook weg. Als Hij mijn heil, mijn 
Heiland, geworden is − eerst was Hij het nog niet − dan 
is er alle reden om te danken. Niet jezelf, maar Hem. 
Gods rechtvaardige toorn is op Hem afgewend. Dan is 
juichen zelfs niet ongepast. Wie op Hem vertrouwt, 
behoeft niet bang te zijn. Het zit al in Zijn Naam, de 
Heere. Hij is er ook nog, Hij is bij ons.

Lezen: Jesaja 12 Zingen: Psalm 62:1,4

Zon op e.k.   9 dec.
Zon onder v.m. 17 dec. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.36
16.28
11.47
22.22



zaterdag  7 december

‘Zijn Naam is Jezus’

Vandaag een overdenking in de vorm van een lied. Een 
lied met een eenvoudige tekst, maar met een volle 
betekenis. Als je een muziekinstrument speelt, kun je 
de noten opzoeken op internet. Het lied is geschreven 
door Jan Visser en staat op de cd Ga je mee op zoek. 
Hieronder is een deel uit dat lied afgedrukt. Probeer de 
muziek er bij te zoeken, het lied te beluisteren en dan 
mee te zingen met je hart. ‘Komt laten wij aanbidden…’
 
 Zijn Naam is Jezus, Jezus is Zijn Naam.
 Hij is de Redder Die God aan de wereld geeft,
 Dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft. 
 Zijn Naam is Jezus. 
 
 Refrein 
 Voor dit kleine Kindje, buigen wij ons neer. 
 Hij is de Messias, Hij is onze Heer.
 Hij is de Messias, Hij is onze Heer.
 Komt laten wij aanbidden. 
 Komt laten wij aanbidden.
 Komt laten wij aanbidden, die Koning.

Mattheüs 1:21&
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ZonDag 

tweede adventszondag

Dan zal er een troon gevestigd worden in goedertieren-
heid.  Jesaja 16:5

Waarom kan Sion het toevluchtsoord zijn voor de 
Moabieten? Daar staat, door de gunst van God, een 
koningstroon opgericht. Daarop zit, als Opvolger van 
David, een Heerser, een rechtvaardige Rechter. Alleen 
onder Zijn hoede en bescherming is een volk veilig, 
gelukkig. Telkens weer komt de profeet bij Hem terecht. 
Hij heeft echt de beloofde Koning in de aanbieding. Al 
ben je een Moabiet, een verloren mens, een mens zon-
der enig recht. Calvijn schreef: ‘U moet zich met heel 
uw hart op de beloften van God verlaten.’ Bij Hem is 
goedertierenheid en gerechtigheid. Alles wat wij nodig 
hebben. Hij blijft op Zijn troon. Hij blijft regeren en Hij 
blijft rechtspreken. Alle pogingen Hem van de troon af 
te krijgen, zijn mislukt. Dat mag ook vandaag weer 
overal verkondigd worden. In alle talen en aan alle vol-
ken. De predikers hebben er, als het goed is, zin in. 
Horen wij in hun stem ook Gods stem? Verhardt u niet, 
maar laat u leiden!

Lezen: Jesaja 16:1-5 Zingen: Psalm 95:1,4

Zon op e.k.   9 dec.
Zon onder v.m. 17 dec. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.37
16.28
12.15
23.40



zondag  8 december

Klein onder de volken

Micha was een profeet die ongeveer zevenhonderd jaar 
jaar voor de geboorte van Christus leefde en profe-
teerde. Hij kwam uit Moreset, een klein plaatsje in het 
zuiden van Juda. Onder andere Achaz en Hizkia waren 
toen koningen van het Tweestammenrijk. Micha was 
een tijdgenoot van Jesaja. Die sprak veel over de poli-
tieke en godsdienstige wantoestanden in Juda. De pro-
fetieën van Micha gaan echter veel over onrecht en de 
sociale problemen van die tijd. Daarnaast mag Micha 
profeteren over de geboorte van de Messias in het 
onbekende en kleine Bethlehem. God ziet het kleine en 
ogenschijnlijk onbelangrijke aan. In het Oude Testament 
lezen we hoe God wetten voorschrijft die de zwakken in 
de maatschappij beschermen. Het opkomen voor de 
zwakken en het opstaan tegen sociaal onrecht horen bij 
het christen zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat je niet 
neerkijkt op de verkoper van de straatkrant, opkomt 
voor iemand die gepest wordt en migranten in moeilijke 
omstandigheden helpt. Verandering begint uiteindelijk 
in het hart, als mensen God leren kennen. Dat is iets 
wat alleen God kan doen. Maar dat betekent niet dat je 
met je armen over elkaar kunt blijven zitten. God wil jou 
gebruiken om op te komen voor de zwakken.

Micha 5:1-14 en Deuteronomium 24:17-22&
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MaanDag 

En Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schou-
der leggen.  Jesaja 22:22

Wij hebben hier de voorzegging dat ene Sebna als huis-
meester in het paleis van koning Hizkia zal worden ver-
vangen door Eljakim. Sebna beheert de koninklijke 
goederen. Hij heeft veel te vertellen aan het hof. Hij is 
erg hoogmoedig en komt ten val, zoals zo vaak. Hij zal 
uit zijn ambt worden gezet en de Heere stelt Eljakim in 
zijn plaats. Hij draagt voortaan de grote houten sleutel, 
en wel op zijn schouder. Hij is een trouwe dienaar van 
God en een type van Christus. In Openbaring 3:7 is 
Christus de grote Sleuteldrager. Dat zegt Hij van Zich-
zelf. Zijn macht in Zijn Koninkrijk is onbeperkt. Hij kan 
toegang geven tot al het heil, dat aan David en zijn huis 
is toegezegd. Hij weet wie er binnen mogen komen en 
wie buiten moeten blijven. Gelukkig dat mensen er niet 
over gaan. We kunnen weten hoe binnen te komen. De 
meerdere Eljakim is de ware Weg ten leven. Niemand 
komt bij de Vader terug dan door Hem. Is dat misschien 
uw vraag: hoe je binnen komt? Wie zijn vuile kleren 
wast in het bloed van het Lam, die komt binnen, die zal 
eenmaal de poort wijd open zien staan. De hel op slot 
en de hemel open.

Lezen: Jesaja 22:15-25  Zingen: Psalm 132:7,12

Zon op Eerste kwartier
Zon onder
Maan op
Maan onder

december

08.38
16.27
12.41
--.--



maandag  9 december

Niet perfect

Misschien heb je wel eens verhalen gelezen over de rol 
van NSB’ers in de Tweede Wereldoorlog. Verraders 
waren dat! Kinderen van NSB’ers hebben dit na de oor-
log nog heel lang moeten horen. Ze werden gepest, uit-
gescholden en genegeerd. Hun vader of moeder was 
tenslotte ‘fout’ geweest! Die houding is begrijpelijk, 
maar ook pijnlijk. Want als we kijken naar het voorge-
slacht van Jezus, zien we ook ‘foute’ personen en men-
sen die foute dingen deden. We lezen over David, die 
samen met Bathseba een zoon kreeg. Maar Bathseba 
was eerst de vrouw van Uria. Ook de goddeloze koning 
Achaz staat in het register. God keurt de zonden niet 
goed en ze blijven nooit zonder gevolgen. Ook niet bij 
David en Achaz. Maar God is óók een God Die vergeeft 
en Die weet dat er geen perfecte mensen bestaan. Zo 
ging Hij door met Zijn werk en vervulde Hij Zijn belofte 
over de komst van de Messias. En daarbij maakte Hij 
gebruik van mensen die foute dingen deden. Ook van-
daag wil God jou inschakelen voor het werk in Zijn 
Koninkrijk. Dat is genade. Kunnen wij dat ook opbren-
gen voor mensen die in onze ogen ‘fout’ zijn of foute 
dingen doen? Als God jou wil gebruiken, zou Hij dan 
ook niet die ander willen gebruiken?

Mattheüs 1:1-17&
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DinsDag 

Ik zal U roemen, Uw Naam loof ik, want U hebt wonde-
ren gedaan.  Jesaja 25:1

Gods verloste volk zingt Zijn lof. Het loflied begint met 
een geestdriftige belijdenis: ‘Heere, U bent mijn God.’ 
Het klinkt als een psalm. De lof is voor de Heere van-
wege Zijn vele wonderen. Daar staat heel de Bijbel vol 
van. Van Gods wonderlijke werken en gaven. De groot-
ste gave, de onuitsprekelijke, is de zending van Zijn 
Zoon. Vanuit wonderlijke zondaarsliefde. Wie geen 
behoefte heeft om God daarvoor dagelijks te loven, is 
echt een ongelovige. Zalig wie gelooft en looft. Wie Zijn 
wonderen bewondert. Je kunt er met je verstand niet 
bij. Dat dit nu ook voor ons is. Ik weet niet waarom 
Gods genâ aan mij ook werd betoond en Hij mij, gans 
onwaardig mens, zo veel liefde toont. Maar genade is 
een gunnend goed. Dat delen we graag met anderen. 
Laten ze maar horen hoe wij God roemen. Misschien 
worden ze wel jaloers. Mensen die de Naam nog niet 
kennen, maar Hem wel nodig hebben. Wie hier begint 
met roemen, kan er nooit meer mee ophouden. Die 
gaat er eeuwig mee door. Mijn God, U zal ik eeuwig 
loven, omdat U het hebt gedaan!

Lezen: Jesaja 25:1-5  Zingen: Psalm 52:7

Zon op e.k.   8 jan.
Zon onder v.m. 17 dec. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.39
16.27
13.05
00.55



dinsdag  10 december

Wegbereider zijn

Soms zie je bij het nieuws op de televisie hoe een 
belangrijk persoon, bijvoorbeeld een president, door 
een stad rijdt. Dat gebeurt vaak in een colonne van 
meerdere auto’s, met daarvoor politieauto’s of motoren 
die de weg vrijmaken. Zij maken de weg klaar voor de 
colonne of, met een ouderwets woord, ‘bereiden’ de 
weg. Het zijn wegbereiders. Johannes is ook een weg-
bereider. Hij maakt de weg vrij voor een heel belangrijk 
Persoon: Jezus. Deze Jezus zal later zeggen: ‘Ik ben de 
Weg …’ Johannes maakt dus de weg klaar voor de 
komst van dé Weg. Nu, 2000 jaar later, kennen de 
meeste mensen Jezus niet. Wel als naam, maar niet als 
de Weg, de Waarheid en het Leven. Jouw klasgenoten, 
vrienden op Facebook en buren hebben daarom iemand 
nodig die hen voorbereidt op de komst van Jezus in 
hun harten. God kan dit in Zijn almacht doen zonder jou 
en mij. Maar Hij wil jou en mij inschakelen om de weg te 
bereiden voor de komst van Zijn Zoon in hun harten. Wil 
jij wegbereider zijn? Dat is alles wat God van je vraagt. 
Hij vraagt niet of je mensen tot Hem wilt bekeren, want 
dat kan God alleen Zelf. Maar heb geen angst om over 
Hem te spreken. Dan bereid je namelijk de weg al voor. 
God Zelf doet de rest, op Zijn tijd.

Lukas 1:5-25 en Johannes 1:19-27&
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WoensDag 

Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere Heere 
zal de tranen van alle gezichten afwissen. Jesaja 25:8

Op Sion heeft de Heere een vreugdemaaltijd voor alle 
volken. Voor hen zijn, evengoed als voor Israël, veel 
beloften. Zendingswerk onder hen heeft dus alle zin. 
Het werk begon in Jeruzalem, gaat nog altijd door, en 
het eindigt in het hemels Jeruzalem. Dan maakt droef-
heid plaats voor blijdschap. Na het zure geeft Hij het 
zoet. Er is veel verdriet op aarde. Wie weet er niet van? 
Het is hier een tranendal, de grote verdrukking, vooral 
voor Gods volk. Dienaren zijn niet meer dan hun Heer, 
de Man van smarten. Alle tranen zullen echter eenmaal 
worden uitgewist. Hij, Die komen zou, zal de dood voor 
altijd verslinden. Dood en graf schenen Hem te verslin-
den, maar in werkelijkheid heeft Hij de dood gedood en 
het graf verslonden. Vlucht naar Sion. Daar was de 
tempel. Daar stroomde het bloed. Daar was het Offer. 
Daar was Gods hand. Die is ook nu nog niet verkort. 
Jezus’ doorboorde middelaarshanden zijn naar ons uit-
gestrekt. Ze geven ons het heil dat nooit vergaat. Niets 
uit ons, al uit Hem, zo gaan we naar Jeruzalem. Zijn wij 
al reizend naar die stad?

Lezen: Jesaja 25:6-12  Zingen: Psalm 137:1,3

Zon op e.k.   8 jan.
Zon onder v.m. 17 dec. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.40
16.27
13.29
02.08



woensdag 11 december

Niets is onmogelijk

We vinden het vaak gemakkelijk om over allerlei dingen 
te praten met onze vrienden als we aan het chillen of 
gamen zijn. Maar praten over het geloof en God vinden 
we niet zo gemakkelijk. En dat is niet zo vreemd. Want 
praten over God, over Jezus en je geloof, past niet in 
het plaatje dat veel mensen hebben. Zij zeggen dan bij-
voorbeeld: ‘Geloven is voor mensen die niet zelf kun-
nen nadenken.’ Of: ‘Geloven is iets voor onzekere 
mensen.’ Jezus geboren uit een maagd? ‘Onmogelijk!’.
Elizabet, als bejaarde vrouw nog zwanger? ‘Kan niet.’ 
En dat klopt. Volgens de medische wetenschap kunnen 
deze dingen niet gebeuren. Vroeger niet, en nu ook niet. 
Het is daarom heel goed te begrijpen dat mensen die 
God niet kennen, zo praten. En het is ook logisch dat je 
het lastig vindt om hierover te praten met vrienden die 
niet geloven. ‘Kon ik het maar bewijzen!’ denk je mis-
schien. ‘Dán zouden ze het wel geloven. En dan kan ík 
het ook beter geloven.’ God begrijpt dat, want Hij kent 
onze gedachten en weet hoe wij denken. Hij wéét dat 
we niet alles begrijpen en soms twijfelen. David sprak 
ook hardop zijn twijfels en vragen uit. Geloven is zeg-
gen: ‘God, ik snap het niet, maar ik vertrouw er op dat 
wat U zegt, klopt en dat Ú alles kan.’ Dan doet God de 
rest. Ook in het hart van de mensen om je heen.

Lukas 1:26-38 en Jesaja 55:8-11&
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DonDerDag 

Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde 
steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. 
 Jesaja 28:16

Juda vertrouwt op de machthebbers. De leiders van het 
volk zingen een lied van valse rust en bittere spot. De 
Heere heeft wat beters voor Zijn bondsvolk in petto. 
Zie, Ik leg een steen. Tot driemaal toe gaat het hier over 
een steen. Twee belangrijke stenen kent een oosters 
huis: de grondsteen, het fundament, een rots en geen 
zand, en ten tweede de hoeksteen, die de muren met 
elkaar verbindt. Met deze steen wordt de Koning Mes-
sias bedoeld. Hij is van eeuwigheid door God Zelf 
gelegd. Hij staat als een huis. Ons geestelijk huis heeft 
Jezus nodig. Wij hebben zelf geen grond. Alles buiten 
Hem is drijfzand. Vroeg of laat zak je door alles heen. 
Ook door onze goede werken en rechtzinnigheid. Jezus 
alleen is de Rotssteen van ons heil. Hij is beproefd, 
kostbaar en vast. Met Hem komen we dus nooit 
beschaamd uit. Belijd dan de Heere maar: Mijn huis 
staat op instorten, het is een onbewoonbaar verklaarde 
woning, daar kom ik voor eeuwig mee om. Maar ik 
bouw op U, grote Koning.

Lezen: Jesaja 28:14-22  Zingen Psalm 118:11,13

Zon op e.k.   8 jan.
Zon onder v.m. 17 dec. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.41
16.27
13.54
03.19



Donderdag 12 december

Levenslang Advent

Vroeger vond ik het jammer als de gezellige periode van 
Kerst weer voorbij was. Mijn moeder zei dan: ‘Het is 
altijd Kerst.’ We herdenken de komst van Jezus naar 
deze wereld op 25 december. Maar waarom zouden we 
alleen rond de kerstdagen aan Jezus’ komst denken? 
Vandaag lezen we over Simeon. Een man die zijn hele 
leven de komst van Jezus verwachtte. En eindelijk ziet 
hij Hem! Jozef en Maria komen met Jezus in de tempel 
om naar de wet van Mozes een offer te brengen. Simeon 
herkent in hun baby de Zaligmaker. Voor Simeon gold 
dat Jezus’ komst nog moest gebeuren. Simeon her-
dacht dus niet de komst van Jezus, maar zag ernaar uit. 
Dat was geen uitzien in twijfel, maar in het vaste ver-
trouwen dat God Zijn belofte zou vervullen. Wij leven nu 
in de adventstijd. Een tijd waarin we toeleven naar het 
herdenken Jezus’ komst. Voor Simeon was het gedu-
rende zijn hele leven adventstijd, 365 dagen per jaar. 
Het vieren van Kerst, het herdenken van de komst van 
Jezus op aarde, is belangrijk en mooi. Maar het is nóg 
belangrijker en mooier dat we net als Simeon 365 dagen 
per jaar Gods beloften gedenken. Of ze nu al vervuld 
zijn of niet.

Lukas 2:22-33&
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VrijDag 

En daarom wacht de Heere, opdat Hij u genadig zal zijn; 
en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ont-
fermen.  Jesaja 30:18

Weer zo’n geweldige belofte van genadige ontferming. 
De Heere maakt Zich op Zijn volk te verlossen. In Zijn 
rechtvaardige toorn gedenkt Hij in onverdiende ontfer-
ming. Hij staat klaar om Zijn genade te schenken. Nu is 
het niet slechts: wacht op de Heere, maar andersom: 
Hij wacht op ons. In brandende liefde voor ongehoor-
zame mensen. Hij kijkt naar een gelegenheid uit om 
genadig te zijn. Zodra Hij hen hoort, geeft Hij antwoord. 
Zelfs eer ze roepen. Hij is dichtbij. Hij neigt het oor. Hij 
is te vinden. Zelfs zegt Hij: ‘Ik ben gevonden door hen 
die Mij niet zochten.’ Hij wacht en zegt: ‘Zie, hier ben 
Ik.’ Wat gaat dat ver. U vraagt toch niet of dat allemaal 
zomaar gaat? Hij is niet zoals wij. Hij nodigt ons uit tot 
Hem te komen. Hij zegt: ‘Laat Mij uw gedaante zien, 
laat Mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw 
gedaante is bekoorlijk.’ En in die psalm: Roep Mij maar 
aan in de dag van uw benauwdheid. Vraag maar om 
genade en ontferming. Vraag maar of het dit jaar Kerst-
feest mag worden in uw hart en huis.

Lezen: Jesaja 30:18-26  Zingen: Psalm 81:1,12

Zon op e.k.   8 jan.
Zon onder v.m. 17 dec. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.42
16.27
14.22
04.28



vrijdag  13 december

Verwachten na Kerst

Gisteren lazen we over Simeon die zijn hele leven de 
komst van de Messias verwachtte. Gods belofte is ver-
vuld. De Messias is gekomen en Simeon mocht Hem 
zien. Maar hoeveel mensen hebben Hem nog niet 
gezien? Bij hoeveel mensen is er nog een lege plek in het 
hart? Misschien is er ook geen plek voor Hem in het hart 
van een van jouw goede vrienden of vriendinnen.. Of in 
het hart van een van je ouders. Voor hem of haar moet 
Jezus nog komen. Voor hem of haar moet in feite de 
échte Kerst nog komen. Is dat om somber en moedeloos 
van te worden? Nee! Jij en ik mogen met verwachting 
uitkijken naar wat God door Zijn Geest gaat doen in het 
hart van je vriend(in) of iemand anders van wie je houdt. 
Weet je het nog? 365 dagen per jaar! En daarin staan we 
niet alleen. De Geest is gekomen en helpt ons om te 
getuigen van en te vertellen over God, vlak bij huis en tot 
in de uithoeken van de aarde. We kunnen vertellen over 
wat Hij gedaan heeft: Hij heeft Zijn Zoon gezonden, zodat 
iedereen die in Hem gelooft eeuwig leven zal hebben. Én 
we kunnen vertellen over wat er nog gaat gebeuren: 
Jezus komt terug om een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde te stichten, waar geen pijn, verdriet en verwarring 
zal zijn. Dat is iets om naar uit te kijken, toch? Iets om te 
verwachten. Omdat God het beloofd heeft.

Handelingen 1:4-14&
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ZaterDag 

Uw ogen zullen de Koning aanschouwen in Zijn schoon-
heid.  Jesaja 33:17

Deze woorden zullen wel eerst slaan op koning Hizkia, 
maar dan toch als type van de Messias. Het gebied 
waarover Hij regeert zal zich eindeloos uitstrekken. Hij 
zal groot zijn tot aan de einden van de aarde. Zijn heer-
schappij zal zijn van zee tot zee. Met zo’n Koning ben je 
wel gezegend. De door God gerechtvaardigde mag de 
Koning zien. Hier al met de ogen van het door Gods 
Geest geschonken geloof. Maar op een keer ook met je 
eigen ogen. Hem zien van aangezicht tot aangezicht. 
Dat zal wat zijn! ‘Uw’ is enkelvoud, maar dan toch als 
vertegenwoordiger van allen die Zijn verschijning heb-
ben lief gekregen. Het geloof in deze Koning en het zien 
op Hem is een persoonlijke zaak. Een ander kan het 
niet voor ons opknappen. Wat een schoonheid ligt er in 
Hem. In Zijn prsoon. In Zijn werk. In Zijn wonden. Hij is 
de beminnelijke Vorst. Zijn schoonheid is hoog te loven. 
Op Zijn lippen is genade uitgestort. Schoon was Hij in 
Bethlehem. Nog schoner op Golgotha. Onze Koning is 
de Kruiskoning. Ons Evangelie is kruisevangelie. Kom 
laten we dan aanbidden deze schone Koning.

Lezen: Jesaja 33:14-24  Zingen: Psalm 45:1,7

Zon op e.k.   8 jan.
Zon onder v.m. 17 dec. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.43
16.27
14.55
05.34



zaterdag  14 december

Ik tel de dagen

1. Ik tel de dagen,
 elke dag weer
 een dag dichterbij
 de komst van de Heer.
 
2. U kwam op aarde
 zoals was voorzegd.
 Een kindje zo klein
 in een voerbak gelegd.
 
3. Gekomen in zwakheid,
 verrezen in kracht.
 Een plaats bij de Vader
 waar U op ons wacht.
 
Jannie de Paauw 

Openbaring 22:7-21

4. En straks als U weer komt;
 bazuinen die schallen,
 dan trekt U ons tot Zich
 en juichen wij allen:
 
5. ‘Geprezen is Hij,
 Overwinnaar en Heer.’
 Wij buigen eerbiedig
 en geven U eer.
 
6. Zo tel ik de dagen,
 elke dag weer
 bid ik vol verwachting:
 ‘Kom spoedig, O Heer.’

&
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ZonDag 

Derde adventszondag

Nooit gedacht. 2 Koningen 22:1-2

‘Verkeerde invloed van de media, vrienden, muziek. 
Wat moet er van hen terechtkomen.’ Menig ouder ver-
zucht het weleens en maakt zich zorgen over de jeugd 
van tegenwoordig.
En de jongeren? Hoe bemoedigend klinkt het voor hen? 
Die zorgen of zelfs indirecte verwijten helpen hen niet 
om goede keuzes te maken in hun complexe leefwe-
reld. Je zorgen maken is begrijpelijk. Maar laten zien 
wat de moeite waard is om voor te leven, dat is voor 
hen onmisbaar. Het wekt verlangen op naar een leven 
waarin God ons leven betekenis geeft. De goede rich-
ting. Een weg die leidt naar vrede en eeuwig leven.
Josia, de jonge koning, ging deze weg. Nooit gedacht! 
Zijn vader en opa waren goddeloos. De samenleving 
was goddeloos. De omgeving doortrokken van afgoden 
en zonden. Toch staat het er zomaar: ‘Hij deed wat juist 
was in de ogen van de Heere.’ De genade van God gaf 
blijkbaar de doorslag en niet de omstandigheden. Is dat 
in deze tijd anders? Iedere generatie heeft de genade 
van God nodig. Voor wie zou u willen bidden?

Lezen: 2 Koningen 21:19-22:2 Zingen: Psalm 77:6,7

Zon op e.k.   8 jan.
Zon onder v.m. 17 dec. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.44
16.27
15.32
06.36



zondag  15 december

Kun je wachten?

Kun je wachten op een verrassing waarvan je weet dat 
je die krijgt, maar niet wanneer? Je zou denken dat je al 
die tijd tevergeefs op de verrassing wacht. Zoals met 
die fiets, die Ward was beloofd. Hij kreeg een telefoon-
tje: ‘De fiets wordt toch niet meer gemaakt, want de 
fabriek is failliet.’ Tevergeefs gewacht!
Gelovigen kunnen wachten. Jakob verwacht dat Silo 
komt. (Genesis 49:10) Jakob zegent zijn zonen en zegt: 
‘Juda, jij zult regeren, totdat er iemand komt aan wie 
alle volken gehoorzaam zullen zijn.’ Met andere woor-
den: Juda mag regeren totdat Jezus geboren wordt. 
Jakob leefde eeuwen voordat dit gebeurde. Hij moest 
nog eeuwen wachten. De geboorte van Jezus heeft hij 
niet meegemaakt. Toch zag hij met een rotsvast ver-
trouwen uit naar die geboortedag.
Je kunt wachten, wanneer je vaker niet tevergeefs op 
God hebt gewacht. Jakob wachtte veertien jaar op zijn 
vrouw. Hij wachtte op een terugkeer naar zijn land. Hij 
wachtte op de beloofde zegen. Hij zag in Jozef een teken 
van God, Die hem opnieuw verraste door hem overvloed 
te schenken. Wanneer God zo vaak laat merken dat je 
niet tevergeefs op Hem wacht, kun je wachten. Totdat 
Jezus geboren wordt. En totdat Hij terug komt.

Genesis 49:1-2 en 8-10&
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MaanDag 

Een goed begin. 2 Koningen 22:2

‘Een goed begin is het halve werk.’ Dat is een bekende 
zegswijze. Gisteren maakten we een begin met de 
geschiedenis van Josia. Een goed begin, maar ook het 
‘halve werk’. Dat zal blijken uit het verloop van deze 
geschiedenis. Er moet Iemand komen Die het hele werk 
doet. We zullen dan ook ontdekken hoe noodzakelijk 
Kerst is om ons leven te redden met het oog op de eeu-
wigheid. Aardse koningen schieten dan tekort.
Toch heeft het leven van Josia ons veel te zeggen. In 
zijn jonge leven lijkt hij op Mozes. ‘Hij koos ervoor liever 
met het volk van God slecht behandeld te worden dan 
voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben’ 
(Hebreeën 11:25). Zo’n keuze is niet altijd gemakkelijk, 
ook voor Josia niet. Zijn omgeving zat niet te wachten 
op verandering en hielp hem ook niet in die keuze. De 
meesten leefden zonder God en vonden dat prima. 
‘Josia ging in heel de weg van zijn vader David.’ Dat is 
de weg van gehoorzaamheid uit liefde tot God. Josia 
trok de wissel om in Israël. Is dat ook uw weg? Benoem 
eens een situatie waarin u vanuit liefde de Heere 
gehoorzaamt? Zo concreet is geloven.

Lezen: 2 Koningen 22:1-7 Zingen: Psalm 139:14

Zon op e.k.   8 jan.
Zon onder v.m. 17 dec. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.45
16.27
16.15
07.33



maandag  16 december

Op bezoek

Sommige mensen kunnen met overtuiging spreken. Dat 
kan je hart raken. Want je merkt dat die overtuiging de 
rots van hun leven is. Ze weten niet hoe hun gezond-
heid zich zal ontwikkelen en ze weten niet hoe oud 
Maar ze zijn wel zeker van God.
Veel mensen uit het Midden-Oosten, zowel moslims als 
christenen, zijn er zeker van dat God bestaat. Dat is op 
zich al bijzonder. Je kunt dan met hen spreken over Wie 
God is en wat Hij doet.
Jozef spreekt ook met overtuiging over God, omdat hij 
iets bijzonders van God heeft leren kennen. God bezit 
meer dan de allergrootste denkbare macht. Hij is de 
God Die op een unieke manier Jozef tot koning en red-
der van Egypte en van zijn familie heeft gemaakt. Met 
andere woorden: God heeft ingegrepen in een hopeloze 
situatie.
Jozef is zeker van God. Daarom zegt hij : ‘Deze God zal 
zeker jullie bezoeken!’ Hij durft wel, vlak voor hij zal 
sterven. Maar zo heeft Jozef God leren kennen Zijn 
leven bevestigt dat. Aan zijn broers vraagt hij dat zij een 
eed zweren. Aan hen moet hij dat vragen, maar van 
God is hij zeker. Want Jozef rekent op Zijn ingrijpen. 
Wanneer God op bezoek komt, komt er redding. Jezus 
komst op aarde is een bezoek van God, om de mensen 

te redden die in duisternis leven en om ons te bevrij-
den van vreemde machten. Wij geloven dat God 
ons bezoekt en vrijheid brengt. Toen en nu.
Zet je huis en hart maar open! Hij staat voor de deur 
en Hij klopt.
Genesis 50:22-26 en Lukas 1:68

&
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DinsDag 

De schrik van je leven. 2 Koningen 22:11

Josia herstelt de tempel. Wat vervallen is laat hij restau-
reren. De ontmoetingsplaats met God moet er verzorgd 
bij staan. Het mag voor Josia ook wat kosten. Hij doet 
het uit liefde voor God. Hierin zien we het verlangen van 
Josia om dicht bij de Heere te leven.
Let wel op. Dicht bij de Heere leven is net als in het licht 
komen. Alles wordt zichtbaar. Dit gebeurt als tijdens de 
restauratiewerkzaamheden aan de tempel een boekrol 
gevonden wordt door de hogepriester. Vermoedelijk het 
boek Deuteronomium. Wie daarvan het 28e hoofdstuk 
leest, begrijpt waarom Josia zijn kleren scheurt. Hij doet 
dat als teken van schrik en verootmoediging. Josia 
hoort over zegen en vloek. En in dit wetboek wordt pre-
cies de zonde aangewezen van Israël. Zonden die Josia 
om zich heen ziet. Overal. Dan kan het niet anders of de 
vervloekingen komen over Israël: oordeel, plagen, bal-
lingschap. Onvermijdelijk.
In het licht van het Woord van de heilige God beseft 
Josia de zonde en schuld van zijn volk. Kunt u iets 
benoemen voor uzelf, waarvan u zou moeten schrik-
ken? Zo concreet is zonden belijden.

Lezen: 2 Koningen 22:8-13 Zingen: Psalm 6:2,9

Zon op Volle maan
Zon onder
Maan op
Maan onder

december

08.46
16.28
17.04
08.23



dinsdag  17 december

In Gods nabijheid

Belangrijke mensen hebben vaak een eigen plek vanwege 
hun positie. Een directeur heeft een eigen kamer en een 
minister-president een mooi vertrek. Wil je zo’n hoogge-
plaatst persoon ontmoeten, dan kan dat niet zomaar. Je 
ontmoet hem op zijn eigen plek, tenzij hij er voor kiest bij 
jou op bezoek te gaan.
Mozes mag in Gods nabijheid komen. Anderen mogen 
dat niet. Het is alleen aan Mozes voorbehouden hogerop 
te komen. Hij gaat in de wolk (vers 18) en daar blijft hij 
veertig dagen en nachten.
Zou jij de nabijheid van God ook niet willen ervaren? God 
bij jou, God tussen de mensen? We zoeken God en ver-
langen naar Hem, zoals vele moslims ernaar verlangen 
God te kennen zoals Hij echt is. Niet een God Die ver weg 
is, zoals zij denken, maar een God Die dichtbij komt.
Mozes is een bekende profeet, voor moslims en christe-
nen. Het is mooi dat God Mozes roept om in Zijn nabijheid 
te komen. Dat zegt veel over God. Op die manier leefde 
Hij ook met Adam en Eva. Zo had hij het bedoeld. En die 
bedoeling is niet veranderd. Mozes verkeerde in Gods 
nabijheid, maar keerde terug naar zijn volk. Hij deelde zijn 
ervaring van Gods nabijheid met de mensen. In Jezus 
Christus deelt God Zichzelf geheel met de mensen. Zo 
komt Jezus óns nabij: God met ons. Dichter bij kan niet.

Exodus 24:1-2,15-18 en Lukas 1:72-75&
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WoensDag 

Eerlijk worden. 2 Koningen 22:13

Hoe is het voor u om in de spiegel te kijken? We doen 
het iedere dag. Josia kijkt ook in een spiegel als hij het 
Woord van God leest. Zo ontdekken we hoe God naar 
ons leven kijkt. Hoe reageren we dan? De reactie van 
Josia verbaast mij. Hij zegt: ‘Want de grimmigheid van 
de Heere die tegen ons is ontstoken, is groot, omdat 
onze vaderen niet geluisterd hebben naar de woorden 
van deze boekrol en niet gehandeld hebben overeen-
komstig alles wat voor ons geschreven is.’

Je kunt ook heel anders reageren als de Bijbel je zon-
den aanwijst. Je kunt de zonden goedpraten of anderen 
de schuld geven. Onverschilligheid is ook mogelijk. Je 
kunt ook vinden dat het wel meevalt: ‘foutje’. Josia rea-
geert anders. Hij erkent niet alleen zíjn zonden, maar 
ook die van zijn familie en volk. Dat is eerlijk worden, 
voor jezelf, anderen en bovenal voor God. In Psalm 
51:6 hoor ik oprecht berouw van David: ‘Tegen U, U 
alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in 
Uw ogen.’ Hoe helpen deze woorden mij om persoon-
lijk en eerlijk te zijn voor God?

Lezen: Psalm 51  Zingen: Psalm 51:2

Zon op e.k.   8 jan.
Zon onder v.m. 16 jan. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.46
16.28
17.59
09.06



woensdag 18 december

Jozua en Jezus; een verschil

Jozua is eigenlijk dezelfde naam als Jezus. In Jozua 24 
zegt Jozua dat hij en zijn familie de Heere zullen dienen.
Het volk zegt daarop: ‘Amen.’ Zolang Jozua leefde, 
diende het volk God. En zelfs na zijn dood, zolang 
Jozua’s leeftijdsgenoten nog leefden, diende het volk 
God. Maar daarna ging het andere goden dienen. Van 
Jozua ging een grote invloed uit, zolang hij leefde.
Het is mooi dat van gelovige mensen zo’n grote invloed 
uit kan gaan, die doorwerkt in familie, volk en genera-
ties. Je kent vast wel iemand die zoveel invloed heeft. 
Iemand die voor je bidt of die met je spreekt van hart tot 
hart.
Jezus Christus, zo zingt Zacharias, zal er voor zorgen 
dat wij Hem alle dagen van ons leven zullen dienen, 
omdat Hij ons zal verlossen van al onze vijanden. Wij 
zullen Hem dag in dag uit met toewijding dienen, eerlijk 
en oprecht, zonder angst en vrees. Je dient geen andere 
machten meer, want je bent in de vrijheid gezet. Wan-
neer ik naar school ga, ga ik met Hem. Wanneer ik ga 
sporten, sport ik met Hem. Wanneer ik ga slapen, slaap 
ik met Hem. Wanneer ik ga sterven, sterf ik met Hem. 
Wanneer ik opsta uit de dood, sta ik op met Hem. Niet 
voor even, maar voor eeuwig.

Jozua 24:24-31 en Lukas 1:71-75&
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DonDerDag 

Het verschil. 2 Koningen 22:19

Josia is er vast van overtuigd: het oordeel van God 
komt. Hij gaat naar de profetes Hulda. De vraag zal niet 
geweest zijn óf het oordeel zal komen, maar wannéér. 
Het antwoord is opmerkelijk. Het oordeel komt, maar 
niet over Josia. Nu moeten we heel goed letten op de 
reden. Waarom ontkomt Josia aan het oordeel?
Hulda zegt het: ‘Omdat uw hart week geworden is en u 
zich voor het aangezicht van de Heere vernederd hebt, 
toen u hoorde wat Ik tegen deze plaats en de inwoners 
ervan gesproken heb, dat ze tot een verwoesting en ver-
vloeking zullen worden, en omdat u uw kleren gescheurd 
en voor mijn aangezicht gehuild hebt – daarom heb Ik u 
ook verhoord, spreekt de Heere.’
Het is een vast gegeven in de Bijbel. We zagen het ook 
bij David in Psalm 51. Hij was gevallen in zonde en werd 
overtuigd van het oordeel van God. Maar als hij zich 
verootmoedigt, betoont God Zich genadig en vergeeft. 
Verootmoediging is je kleinmaken voor God. Wie zich-
zelf schuldig verklaart, ontmoet Gods genade in plaats 
van oordeel.

Lezen: 2 Koningen 22:14-20 Zingen: Psalm 51:9

Zon op e.k.   8 jan.
Zon onder v.m. 16 jan. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.47
16.28
18.57
09.43



donderdag 19 december

Een naam geven

Aäron en zijn zonen mogen van God het volk Israël 
zegenen. Zegenen betekent eigenlijk: een naam geven 
aan degene die je zegent. Adam gaf alle dieren een 
naam. In die naam was het kenmerk of karakter van het 
dier samengevat. Een hond, een parkiet, een leeuw, 
een dodo. Mensen geven hun kinderen een naam, om 
verschillende redenen. Of mensen nemen een familie-
naam aan. In het Bijbelhuis komen we families tegen 
die hun naam met eer dragen. Zij komen uit een ander 
land en dragen hun familienaam met trots, omdat die 
vertelt waar ze vandaan komen, van wie ze afstammen 
en hoe belangrijk ze zijn.
Aäron geeft de Naam van God aan het volk, zodat het 
volk niet voor zichzelf, voor eigen eer, afkomst of toe-
komst, zal leven. God wil de eigenaar zijn van het volk 
en God wil in alles voor het volk zorgen. God bepaalt de 
naam van Maria’s kind. Jezus – Hij is een redder voor 
Zijn volk.
Zegenen is eigenlijk: God Zelf geven aan degene die je 
zegent. Je geeft Jezus. Die Naam beschermt en geeft 
genade en vrede. Met die Naam ontvang je God.
Heb je er wel eens aan gedacht dat God Zichzelf (Zijn 
karakter, Zijn kenmerken) in Jezus Christus aan jou 
gegeven heeft? Je draagt dus een andere naam. Hoe 

zou jij reageren op het volgende?
Eerst ben ik van Jezus Christus, daarna ben ik van 
mijn familie en als derde ben ik van mijn land.
Numeri 6:22-27 en Lukas 1:30-33

&
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VrijDag 

Ons verbond. 2 Koningen 23:3

Bij het woord ‘verbond’ denken we al snel aan het ver-
bond dat God sloot met Zijn volk Israël. Dat verbond is 
onwankelbaar omdat God trouw blijft aan wat Hij 
belooft. Maar hoe zit dat met ons? We lezen dat Josia 
een verbond sluit met God. Hij doet dat niet alleen, 
maar met anderen, ‘van de kleinste tot de grootste’. Hij 
spreekt zijn belofte uit ‘om de Heere te volgen en zijn 
geboden, zijn getuigenissen en Zijn verordeningen met 
heel Zijn hart en met heel Zijn ziel in acht te nemen (…) 
En het hele volk trad toe tot dit verbond.’ Zou u zich aan 
willen sluiten bij het voornemen van Josia?
Nu haalt wat wij beloven het niet bij wat God belooft. 
Kunnen wij onze beloften wel nakomen? Dit is een 
begrijpelijke vraag. De praktijk geeft het antwoord: 
‘vaak niet’. Gelukkig hangt onze redding niet af van 
onze beloften. Om ons te redden gaf God ons Zijn Zoon 
tot vergeving van zonden. In Hem zien we waar je als 
zondaar uit mag leven: onvoorwaardelijke liefde. En 
dan? Josia verlangt met heel zijn hart de Heere te 
gehoorzamen en spreekt dat uit. Durft u dat ook, bij een 
open Evangelie, bij het kruis, ziende op Jezus?

Lezen: 2 Koningen 23:1-12  Zingen: Psalm 25:6

Zon op e.k.   8 jan.
Zon onder v.m. 16 jan. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.48
16.29
19.58
10.14



vrijdag  20 december

Wie kan een opgaande zon 
tegenhouden?

Wie kan warme, ware en vrolijke liefde tegenhouden?
Richter en profetes Debora zingt na een heftige oorlog 
een loflied op God. God heeft haar vijanden verslagen. 
Ze zijn ten onder gegaan zoals het duister verdwijnt 
voor de zon. Ze bidt het volgende: ‘Maak hen die de 
Heere liefhebben onstuitbaar als de opgaande zon.’ De 
uitdrukking ‘opgaande zon’ doet mij denken aan Jezus.
Hij wordt vaak op soortgelijke wijze aangeduid: Mor-
genster, Zon der Gerechtigheid, Licht van de Wereld, 
Licht der heidenen. Hij is onstuitbaar. Voor Hem gaat de 
hemel open en zingen de engelen. En ook mensen zin-
gen voor hem.
Zoals een kind blij is wanneer zijn vader het licht aan 
doet op een donkere plaats, zo juicht Simeon om het 
Licht dat in het donker is opgegaan. Kerst is het feest 
van het Licht, het Christusfeest. Na de geboorte van 
Jezus Christus gaan veel mensen stralen als de zon: her-
ders, wijzen, Simeon, Zacharias, Maria … En na Kerst 
2013 komen er nog meer zonnen bij, omdat Jezus 
Christus in ons een liefdesvuur ontsteekt dat niet meer 
uitgaat. Dat licht is niet te stuiten. Zo schijnt het Licht 
van Kerst tot ver in de 21e eeuw. Ere zij God!
Schepper van het licht en van het leven, maak ons tot 
een licht voor de volken. Amen.

Richteren 5:31 en Lukas 2:27-32&
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ZaterDag 

Waar beginnen? 2 Koningen 23:13

Waar moet je beginnen in je leven als je de Heere wilt 
volgen? Dat valt niet mee in deze tijd. Het leven is inge-
wikkeld geworden. Velen hebben moeite om het hoofd 
boven water te houden in alle lawaai, de druk en de 
vluchtigheid in het dagelijkse leven. Hoe doe je dat dan, 
leven met de Heere en Hem dienen?
Leven met de Heere wordt in de Bijbel vaak vergeleken 
met ‘wandelen’. In Psalm 1 schrijft de psalmdichter 
erover. Het heeft te maken met het gaan van een weg 
met een reisgids. Gelukkig ben je als je op jouw levens-
weg de Wet van de Heere leest, overdenkt en toepast in 
je dagelijkse leven. Alleen zo leren we de Heere volgen 
met vallen en opstaan, door te leren en af te leren.
In het leven van Josia zien we hoe concreet het dienen 
van de Heere is. Hij zuivert de tempel van de afgoden, 
occultisme, en hij breekt de offerplaatsen af. Hij gaat 
radicaal te werk. Hij weet blijkbaar wat hem te doen 
staat. Wat tegen het Woord van God ingaat, ruimt hij op 
en hij doet wat God in Zijn woord van hem vraagt. We 
zien hoe het geloof van Josia zichtbaar wordt in wat hij 
doet. Waarin wordt het geloof bij u zichtbaar?

Lezen: 2 Koningen 13-20  Zingen: Psalm 1:1,2

Zon op e.k.   8 jan.
Zon onder v.m. 16 jan. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.48
16.29
21.01
10.41



zaterdag  21 december

Een aanbiddingslied

Hanna bad om een zoon en beloofde hem aan God te 
schenken. Samuel werd een dienaar van God. En niet 
de minste! Hanna is bijzonder blij geweest met de 
geboorte van dit kind. Ze zingt meer over God dan over 
Samuel. Het is geen popliedje, geen hit en geen liefdes-
lied, maar een aanbiddingslied. Ook Maria gaat zingen, 
omdat zij de moeder van Jezus zal worden. Ook zij zingt 
een aanbiddingslied, omdat God ongekend barmhartig 
is: ‘Hoogmoedige mensen drijft Hij uiteen. Heersers 
stoot Hij van hun troon en wie gering is, geeft Hij aan-
zien.’
Maria en Hanna bezingen een Koning die op unieke wijze 
regeert. Beiden zien Gods grootheid in de geboorte van 
hun zoon. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat 
de dagen van de hoogmoedigen, de machthebbers en 
de rijken zijn geteld. Een nieuwe tijd breekt aan. De 
nederigen, de hongerigen en Israël krijgen in Jezus een 
nieuwe Koning. Het is over en uit met mensen die het 
tegen Hem opnemen. Herodes, Pilatus, Augustus en de 
heersers in 2013 zullen in Hem hun meerdere moeten 
erkennen. Twee moeders hebben dat scherp gezien en 
geloofd. Daarom aanbaden zij God.
Gaaf, wanneer je zulke moeders hebt!

1 Sam.2:6-10 en Lukas 1:51-55&
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ZonDag 

Vierde adventszondag

Het lam. 2 Koningen 23:21

God dienen is niet alleen wegdoen van wat tegen de wil 
van God ingaat. Het is ook doen wat God van ons vraagt. 
De viering van Pascha was een duidelijk gebod van de 
Heere. Het is één van de drie grote feesten. Het gehele 
volk komt naar Jeruzalem om God te ontmoeten. Het is 
een feest om te gedenken dat God Zijn volk uit de slaver-
nij van Egypte heeft bevrijd. De viering van het Pascha 
was ondenkbaar zonder het lam. Aan de vooravond van 
de uittocht uit Egypte moest het lam worden geslacht. Het 
bloed moest worden gestreken op de deurposten van het 
huis. Door de deur waar dit bloed was aangebracht zou 
de verderfengel niet binnen gaan en zou het oordeel voor-
bijgaan. Het is een kostbaar beeld van de verlossing die er 
is in het bloed van de Heere Jezus. Hij gaf Zijn leven als 
het Lam van God om de zonde weg te nemen en Zijn volk 
te bevrijden van het oordeel, de macht van de zonde en 
de dood. Wij mogen dit vieren aan het Avondmaal. Zijn 
werk is en blijft het fundament van onze verlossing. Uit 
deze geschiedenis zal al snel blijken hoe nodig dit is, wil 
het goedkomen met Israël, met u en met mij.

Lezen: 2 Koningen 23:21-27  Zingen: Psalm 81:4,5

Zon op e.k.   8 jan.
Zon onder v.m. 16 jan. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.49
16.30
22.05
11.05



zondag  22 december

Niet optellen

Kun jij met handje drukken winnen van je vader? Kun jij 
met acht vrienden een auto wegduwen? Kun jij met 
honderd man … ? Hoe meer mensen je helpen, hoe 
beter het gaat. Of dat nou is met verhuizen, een huis 
bouwen, oorlog voeren of … Hoe meer, hoe beter.
Jonathan telt anders. Hij telt niet op, maar hij telt af. 
Samen met zijn wapendrager verslaat hij twintig man. 
Jonathan gelooft dat God evengoed met weinigen voor 
een overwinning kan zorgen als met velen.
Jezus Christus heeft ook vijanden, maar die zullen voor 
Hem buigen. God verlost door weinigen. En uiteindelijk 
zelfs door één: Zijn Zoon. Door Hem gaan wij Gods wil 
doen en worden we met Hem verenigd. Door Jezus 
Christus zal de belangrijkste vijand, de zonde, geen 
macht meer hebben. De zonde zal door God vergeven 
en vergeten zijn. Er is geen vijandelijke macht meer die 
ons regeert en geen zonde meer die ons beheerst. 
Daarom is Jezus Christus geboren, heeft Hij geleden, is 
Hij gestorven, is Hij opgestaan uit de dood en opgeva-
ren naar de hemel, waar Hij voor eeuwig regeert.
Vertrouw je op Eén of op meer?

1 Sam 14:6 en Hebreeën 10:12-17&
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MaanDag 

Teleurstelling. 2 Koningen 23:29

We leven in de adventstijd en leven toe naar Kerst om 
de komst van Gods Zoon in het vlees te gedenken. Zijn 
komst was voorzegd door de profeten. Dat was niet 
zomaar. Er moest een Verlosser komen. Niet voor de 
sier, maar uit bittere noodzaak. Het vervolg van deze 
geschiedenis laat ons dat ook zien. In 2 Koningen lezen 
we dat Josia wordt gedood. Het boek Kronieken leert 
ons dat ongehoorzaamheid de oorzaak was. Wat een 
les! Nu zien we ook de menselijke kant van Josia. God-
dank had genade het laatste woord in zijn leven.
Na zijn dood gaat het snel bergafwaarts. Van de laatste 
vier koningen geldt wat er staat in vers 32 en 37: ‘Hij 
deed wat slecht was in de ogen van de Heere.’ Triest is 
het wel dat al het goede wat Josia heeft mogen opbou-
wen, nu wordt afgebroken. Deze laatste koningen trek-
ken het volk mee in de zonde. Eén ding is zeker: het 
oordeel dat Josia jaren geleden had gelezen in het wet-
boek, staat voor de deur. De Babyloniërs zullen stad en 
tempel verwoesten. Een teleurstelling! Wie kan nu nog 
redden? Dit is een vraag die u en mij raakt als zondaar. 
De vraag naar een Verlosser.

Lezen: 2 Koningen 23:28-37 Zingen: Psalm 81:12,13,15

Zon op e.k.   8 jan.
Zon onder v.m. 16 jan. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.49
16.30
23.10
11.28



maandag  23 december

Je verwacht het van de hemel

Ben jij wel eens vernederd door iemand uit je klas? Door 
woorden of door daden? Weet jij wat haat is of hoe het is 
om gehaat te worden? Weet jij wat angst is?
Misschien dat je deze vragen met ‘nee’ kan beantwoor-
den. Super! Maar misschien kun je ook ‘ja’ zeggen. Dat is 
eerlijk! Er zijn mensen – en dat zit soms heel diep verstopt 
in hun hart – die zichzelf belangrijker vinden dan anderen. 
Sommigen zijn zo onder de indruk van hun eigen ver-
stand, kracht of macht, dat ze dat ook hardop zeggen. 
Dan zeggen ze bijvoorbeeld dat ze heel goed zijn in wis-
kunde. Of dat ze heel veel bezittingen hebben. Of dat ze 
machtiger zijn dan wie ook en dat ze niemand nodig heb-
ben. Daarmee kunnen ze je vernederen. Sanherib, de 
koning van Assyrië en vijand van koning Hizkia, gaat hierin 
heel ver. Maar terwijl die man vloekt en tiert, bidden Hizkia 
en Jesaja. Zij zijn bang, maar ze bidden, want ze verwach-
ten hun redding van God. Dat is nu Kerst! Wij verwachten 
het van de hemel en niet van de aarde. God Zelf komt om 
ons te redden en te bevrijden, ook van hen die ons haten, 
vernederen en beledigen. Families in het Bijbelhuis, 
afkomstig uit het Midden-Oosten, kunnen daarover mee-
praten. God redt op een eigen, kwetsbare, maar radicale 
manier. Door een Kind, gewonden in doeken en liggend in 
een voederbak: de Zaligmaker, Christus de Heer.

2 Kronieken 32:13-20 en Lukas 2:10-12&



24
DinsDag 

Advent – hoop. 2 Koningen 25:27

Soms hoor je een zin uit een verhaal dat blijft hangen. 
Een zin die precies aangeeft wat belangrijk is. In vers 27 
vinden we zo’n zin. Door de schrijver zorgvuldig opge-
schreven. De stad Jeruzalem is inmiddels verwoest, de 
tempel ook. Het oordeel kwam. Zwaar en vernietigend 
was de toorn van God tegen de verharding in de zonde. 
Het volk is in ballingschap weggevoerd. De laatste 
koning is omgekomen en zijn zonen werden stuk voor 
stuk gedood door de koning van Babel. Zo leek het 
koningshuis van David afgebroken en de hoop op het 
Koninkrijk vervlogen. Hoe kan dit? Gelovige Joden vroe-
gen zich dit af. Nu begrijpen we de boodschap in vers 
27. De koning van Babel verleent Jojachin gratie en her-
stelt hem in eer. Jojachin is een nakomeling van Josia. 
Jaren eerder was hij weggevoerd naar Babel door Nebu-
kadnezar. Hij leeft nog en wordt hier symbool van hoop. 
Want zo lang er een nakomeling is van het huis van 
David, blijft de hoop op de Messias en Gods Koninkrijk 
levend. Zo zie je maar. Situaties kunnen hopeloos lijken, 
maar zo lang God werkt, is het onmogelijke mogelijk. Hij 
houdt onze hoop levend.

Lezen: 2 Koningen 25:27-30 Zingen: Psalm 79:4,7

Zon op e.k.   8 jan.
Zon onder v.m. 16 jan. 
Maan op l.k. 25 dec.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.50
16.31
--.--

11.49



dinsdag  24 december

God doet het Zelf

Moslim geloven in Jezus, Isa genoemd in de Koran. De 
Koran erkent Zijn heiligheid en spreekt met veel eerbied 
over Hem. Maar er wordt ook geprobeerd te bewijzen dat 
Jezus slechts een schepsel was. Het is voor moslims 
daarom moeilijk te begrijpen dat Jezus’ geboorte door 
christenen zo uitbundig wordt gevierd. Mag ik je vragen 
waarom jij morgen eigenlijk Kerst viert? Hoe belangrijk is 
Jezus’ geboorte voor jou?
In de geboorte van Jezus Christus laat God Zijn unieke 
kracht en liefde zien. Een koning wordt een kind. God 
wordt mens. God doet afstand van Zijn rijkdom en wordt 
arm. Dat kun je slap, zwak en vernederend noemen. Net 
zoals een minister-president ook niet machtig overkomt 
wanneer hij zelf achter het stuur van zijn auto kruipt. Ieder-
een zal denken dat hij zijn macht verloren heeft. Je kan het 
echter ook sterk en krachtig vinden, omdat hij het zelf 
doet. Zo vieren we met Kerst dat God Zelf in Jezus naar 
de aarde komt. Dat is Zijn kracht. Hij doet het uit liefde.
Als iemand van wie je houdt ziek is, kun je een bloemetje 
laten bezorgen, zodat je laat weten dat je aan hem denkt. 
Maar je kunt ook zelf op bezoek gaan. Dan toon je meer 
liefde dan als je alleen een bloemetje geeft.
God is zo vol kracht en liefde, dat Hij die Zelf wil aanwen-
den voor de wereld. God is groot!

Johannes 1:14-18&
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WoensDag 

eerste Kerstdag
Verjaardag Z.H. Prins Bernhard

Wie het verschil maakt. Mattheüs 1:11,25

Met Kerst worden er talloze profetieën vervuld. Gods 
Woord is geen verhaaltje. Wie in de kribbe kijkt, ziet het 
met eigen ogen. Wie het geslachtsregister naleest, ziet 
hoe God Zijn plan uitwerkt in de geschiedenis. Gisteren 
lazen we over Jojachin. Vandaag vinden we hem in het 
geslachtsregister van de Heere Jezus met de naam 
Jechonia. God spaarde hem, omdat hij trouw is aan zijn 
belofte. De Verlosser moest komen. Aardse koningen 
brachten geen vrede. Ze vielen in de zonde en het volk 
volgde hun voorbeeld. Alles zag uit naar een Verlosser Die 
het verschil zou maken. Die Koning vinden we met Kerst, 
‘want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.’ Jezus 
Christus is Gods Geschenk aan de wereld. Deze Zaligma-
ker brengt ons niet onder het oordeel, maar verlost ons 
ervan en maakt ons vrij van de zonde, het oordeel en de 
dood. Daarvoor kwam Hij. Om onze voeten te zetten op 
de weg van de vrede. Bent u net zo onverbeterlijk als de 
koningen van Israël? Is de macht van de zonde sterker 
dan u? Hebt u geen vertrouwen meer in eigen kracht? Hij 
kwam om ons te redden! Anders zijn we verloren!

Lezen: Mattheüs 1:11-25  Zingen: Lofzang van Simeon

Zon op Laatste kwartier
Zon onder
Maan op
Maan onder

december

08.50
16.32
00.17
12.11



woensdag 25 december

Maria of Jezus

Voor katholieken is Maria de heilige moeder van God. In 
het overwegend katholieke België zie je haar beeld op 
de gevels van huizen of de hoeken van de straten. Het 
is een herinnering aan het Rooms-Katholieke leven. 
Families met een katholieke achtergrond uit het Mid-
den-Oosten vragen wel eens aan mij; ‘Geloof je in 
Maria?’ Ook moslims geloven in de heiligheid van 
Maria. In de Koran staat zelfs dat Maria en haar zoon tot 
teken voor het heelal werden gemaakt. Maar Gods 
getuigenis aan de mensen klinkt anders. We hebben 
gelezen over een engel van de Heer, de heerlijkheid van 
de Heer, zingende hemelse legermachten en herders 
die de engelenzang op aarde overnemen. Die hemelse 
heerlijkheid en heiligheid zegen veel over de grootheid 
van dit Kind.
Voor Maria en Jozef zijn de hemelen niet opengegaan. 
Voor dit Kind wel. God heeft duidelijke taal over Hem 
gesproken. Zo sprak God niet over Maria. Hij is de 
Zaligmaker, Christus de Heer. Heiliger kan iemand niet 
zijn.
God is gekomen in Jezus Christus, dat is Zijn heerlijk-
heid en heiligheid. En die zijn nu aan te raken, te zien en 
te herkennen in doeken en in een voerbak. God met 
ons!

Maria is aangewezen om dit Kind ter wereld te 
brengen. Dat is een bijzondere positie. Dat kan zij 
alleen doen omdat God met haar is.
Ook jij hebt een bijzondere positie wanneer je in 
dienst staat van dit Kind. Dit is je Redder. Verwon-
der je als de mensen, bewaar dit in je hart zoals 
Maria en eer God zoals de herders! 
Lukas 2:8- 20

&
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DonDerDag 

tweede Kerstdag

Een nieuwe Koning. Jeremia 23:5-6

In de komst van de Heere Jezus vervult God Zijn belof-
ten. In Jeremia lezen we dat God aan Zijn volk een 
nieuwe Koning belooft. Deze belofte gaf Jeremia hoop. 
Koningen werden aangesteld om het volk te dienen, om 
kanaal van zegen te zijn. Maar de koningen van Israël 
stelden teleur. De meeste koningen hadden hun eigen 
belang op het oog. De laatste vier koningen van Juda 
waren goddeloze koningen. Ze dienden zichzelf. Zij 
leidden het volk in de zonde en brachten Gods oordeel 
over Israël. Daarom noemt Jeremia hen valse herders.

Hoe anders is de nieuwe Koning, Die wij kennen in de 
Heere Jezus! ‘In Zijn dagen zal Juda verlost worden en 
Israël onbezorgd wonen’, zegt Jeremia. Deze belofte 
geldt voor Israël – nog steeds! – en voor allen die tot 
Jezus de toevlucht nemen. Hij verlost en maakt vrij van 
de macht van de zonde en het oordeel. Hij schenkt ons 
een nieuwe toekomst waarin we ‘onbezorgd wonen’. 
Daarom begint Zijn koningschap in een kribbe, om tot 
zegen te zijn en het leven te geven, eeuwig, onbezorgd, 
met God. Komt, laten wij aanbidden die Koning!

Lezen: Jeremia 23:1-6  Zingen: Psalm 72:1,2

Zon op e.k.   8 jan.
Zon onder v.m. 16 jan. 
Maan op l.k. 24 jan.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.50
16.32
01.26
12.35



donderdag 26 december

Kerst is verandering 

Kerst is niet zomaar een feest. Kerst brengt een nieuwe, 
unieke en andere tijd. Daarom is de jaartelling opnieuw 
begonnen. Er is iemand geboren die zonder zonde is. 
Er is iemand geboren die heilig is, Gods Zoon. Zijn 
Naam is Jezus! Hij zal alles veranderen. Hij zal van ons 
nieuwe mensen maken. Hij zal de zonde weghalen uit 
ons hart en ons leven. Hij zal het onrecht breken. Hij zal 
een nieuwe verbinding met God aanbrengen, die door 
niets en niemand verstoord zal worden. Computersto-
ringen, treinstoringen, telefoonstoringen – je wordt er 
soms moe van. Maar de verbinding die Christus aan-
brengt met God, is optimaal.
Wat is er met Kerst eigenlijk veranderd?
Ik dacht dat God ver weg was, in de hemel. Maar Hij is 
op aarde gekomen. Ik dacht dat ik God nooit onder 
ogen zou kunnen komen. Maar Hij kwam mij op zoeken. 
Ik dacht dat de wereld overgeleverd was aan de men-
sen. Maar Jezus is nu Koning. Ik dacht dat het nooit 
meer licht zou worden. Maar Hij is het Licht van de 
wereld.
‘Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis, nu 
mag ik zien wie U bent. Voor U wil ik mij buigen, U wil ik 
aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer.’

Mattheüs 2:1-11&
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VrijDag 

Overweging bij kerstwoorden. 1 Johannes 4:5

In een vorig dagboekstukje overdachten we de woor-
den uit de geboorteaankondiging van de Heere Jezus: 
‘En u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn 
volk redden van hun zonden.’ Denk er nog eens over 
na: ‘redden van hun zonden’.

Johannes heeft dit begrepen. Hij schrijft over de komst 
van de Heere Jezus: ‘En u weet dat Hij geopenbaard is 
om onze zonden weg te nemen.’ Dan is het ook logisch 
wat hij schrijft over iemand die wedergeboren is. Zo 
iemand kan wel in de zonde vallen, maar niet meer in de 
zonden leven, zoals een varken zich thuisvoelt in de 
modderpoel. Jezus maakt van zonden vrij.

Worstelt u ook met bepaalde zonden, boezemzonden? 
Weet u wat de waarheid is? In eigen kracht kunnen we 
de zonde nooit overwinnen! Proberen heeft geen zin. 
Hij kwam om Zijn volk te redden van hun zonden. Hij is 
geopenbaard om de zonden weg te nemen. Hij kan wat 
ik nooit kan doen. Leg uw ongerechtigheid voor Hem 
neer. Laat Hem doen waarvoor Hij gekomen is.

Lezen: 1 Johannes 3:1-9  Zingen: Psalm 130:4

Zon op e.k.   8 jan.
Zon onder v.m. 16 jan. 
Maan op l.k. 24 jan.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.50
16.33
02.37
13.02



vrijdag  27 december

Alsof er niks veranderd is …

Het gewone leven begint weer. Jozef en Maria gaan 
naar de tempel, zoals veel volksgenoten voor hen heb-
ben gedaan. En ook op die dag zullen ze niet de enigen 
zijn geweest.
Misschien ben jij vandaag ook zo opgestaan. Kerst is 
weer voorbij en het gewone leven gaat weer verder, 
zoals dat voor Kerst ook gewoon verder ging …
Niet dus!
Dacht je dat het leven gewoon weer verdergaat? Wan-
neer je een broer of zus hebt gekregen, verandert er 
toch ook van alles? God heeft door de Bijbel duidelijk 
tot jou gesproken: ‘De Zaligmaker is – voor jou – gebo-
ren!’ Toen moslimstudenten eens op bezoek waren bij 
een Syrische familie, vertelden ze mij later: ‘Nog nooit 
hebben we zulke overtuigde christenen gesproken!’ 
Dan blijft je leven niet hetzelfde. Dat gold ook voor 
Maria en Jozef. Steeds opnieuw werden ze herinnerd 
aan het feit dat Jezus Christus het Licht van de wereld 
is. Één van die momenten was dat gewone bezoek aan 
de tempel. Simeon en Anna waren profeten die hun 
geloof in het Kind levend hielden. Ook voor jou wordt 
de herinnering levend gehouden aan Hem. Je geloof en 
vertrouwen in Hem worden sterker en groter. Je zult 
veranderen door Jezus Christus Zelf.

Lukas 2:25-33&
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ZaterDag 

Herderskoning. Mattheüs 2:6

‘Ieder huis heeft zijn kruis en ieder hart zijn smart.’ Deze 
uitspraak behoeft nauwelijks toelichting. Sommigen 
weten het uit eigen ervaring, anderen zien of horen het 
om zich heen. Het gaat ook aan gelovigen niet voorbij.
Het roept ook vragen op. De weg die God gaat in ons 
leven kunnen we niet altijd begrijpen. Het is goed om 
eens te kijken naar het begin van Jezus’ leven op aarde. 
Jezus’ weg is vanaf het begin een kruisweg. Herodes 
begrijpt dat Jezus voor hem een gevaar is. De profetie 
van Micha bevestigt hem in dit vermoeden. Tegelijk 
leert deze profetie wat voor soort Koning Hij is: ‘Een 
leidsman die mijn volk Israël weiden zal.’ Deze Koning 
is als een herder die zijn schapen weidt en leidt. Deze 
Koning blijft dus niet op afstand, integendeel. Hij kent 
het leven waarin ieder huis zijn kruis en ieder hart zijn 
smart en vragen heeft. Dit troost mij als ik Gods weg 
niet begrijp. De Heere ging voorop op een kruisweg. Hij 
begrijpt ‘waarom’vragen. Als geen ander kan deze 
Leidsman mij weiden en leiden door dit leven, zelfs tot 
in het dal vol van schaduw van de dood. Ook daar is Hij 
geweest, tot voorbij het graf! Als Redder!

Lezen: Mattheüs 2:1-12 Zingen: Psalm 18:9

Zon op e.k.   8 jan.
Zon onder v.m. 16 jan. 
Maan op l.k. 24 jan.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.50
16.34
03.51
13.34



zaterdag  28 december

Wie heeft de leiding?

Het was een mooi kerstfeest. Maar nu lijkt de vrede 
weer ver weg. Zo leek het ook in Jezus’ leven te gaan. 
De hemel was opengegaan, koningen waren op bezoek 
geweest, herders hadden hun eer gemeld. Maar nu 
komt Herodes en is er maar één uitweg: Egypte. Jozef 
en Maria moeten vluchten naar het buitenland en daar 
asiel zoeken. In het Bijbelhuis ontmoeten we veel fami-
lies die ooit gevlucht zijn naar België, omdat het niet 
veilig was in hun eigen land.
Ook Maria, Jozef en het Kind moesten vluchten. Zij zijn 
afkomstig uit een koninklijk geslacht, de familie van 
David. Ook Jezus Zelf, de Messias, de Heere, moet op 
de vlucht. Voor machthebbers is Hij ongewenst. Hij 
wordt vervolgd.
Maar dat is niet alles. God is hier de regisseur. Hij zendt 
een engel naar Jozef. Hij wil Zijn Zoon, Die Zijn volk 
(Joden en heidenen) zal redden uit de slavernij, naar 
Egypte sturen. De uittocht van Israël uit Egypte onder 
Mozes’ leiding, verbleekt daarbij. Israël was wel bevrijd 
uit de slavernij, maar het volk leefde niet vrij. Jezus 
Christus zal de weg uit Egypte tot het einde van Zijn 
leven in volle gehoorzaamheid gaan.
Wanneer je Christus volgt, leidt God je op je levensweg. 
Dat is een weg waarop Hij je beschermt en bevrijdt! Alle 

tegenstand loopt daarop stuk. Het is een weg die 
Hij gemaakt heeft voor jou. Deze weg leidt naar het 
Vaderhuis.
Mattheüs 2:13-15

&
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ZonDag 

Een bestreden Koning. Mattheüs 2:16

De dag waarover we nu lezen is een zwarte bladzijde in 
de geschiedenis. Ongekende wreedheid van Herodes. 
Peilloos verdriet voor vaders en moeders. Troost op 
maat is hier nauwelijks voorhanden.
Wat bezielt Herodes om alle jongetjes tot twee jaar te 
doden? Dit kan niet anders dan duivels zijn. Satan zet 
alles op alles om de nieuwgeboren Koning te doden en 
Zijn Koninkrijk te vernietigen. Dit is niet de laatste keer. 
Deze geschiedenis herhaalt zich steeds. Wie begrijpt 
de wreedheid waarmee christenen in Noord-Korea ver-
volgd worden? Wat bezielt mensen om te vervolgen, te 
doden? De Bijbel laat ons achter de schermen kijken. 
Gods Zoon is gekomen om de werken van de duivel te 
verbreken. Satan verzet zich dus tegen de Heere Jezus 
Christus en Zijn Koninkrijk. Soms doet hij dat door 
christenen gewelddadig te vervolgen, soms door listig 
te verleiden. zijn doel is Gods Koninkrijk kapot te maken. 
Laten we vervolgde christenen steunen met onze gaven 
en gebeden en waakzaam zijn. ‘Denk aan hen die slecht 
behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht 
behandeld wordt’ (Hebreeën 12:3).

Lezen: Mattheüs 2:13-18  Zingen: Psalm 27:7

Zon op e.k.   8 jan.
Zon onder v.m. 16 jan. 
Maan op l.k. 24 jan.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.51
16.35
05.04
14.13



zondag  29 december

Terugkeer

Kies je voor vrijwillige terugkeer of laat je je gedwongen 
terugvoeren naar je land van herkomst? Asielzoekers 
krijgen die vraag vaak voorgelegd. Maar wat moet je 
doen als je land nog onveilig is? Ga jij terug naar een 
land met een vreselijke dictator of naar een land waar je 
niet weet of je er christen kunt zijn?
Jozef krijgt een engelenbericht. Hij kan terug naar zijn 
land, want Herodes leeft niet meer. Het gevaar is voor-
bij. Jozef neemt zijn verantwoordelijkheid. Of het goed 
of slecht ging in Egypte, weten we niet. Had hij daar 
willen blijven vanwege een goede baan of het mooie 
land? Ik denk het niet.
Jozef begreep dat hij verantwoordelijk was voor het Kind 
Jezus. Hij was het eerste engelenbericht niet vergeten. Hij 
wist dat dit Kind zijn Redder was. Daarom ging hij terug 
naar zijn land van herkomst.
Jij hoort ook het Evangelie, de stem van God. Dat is meer 
dan een engelenbericht! Het is de stem van Jezus, Die 
jouw redder en toekomst is. Wat doe jij met die stem? Is 
die stem bepalend voor je toekomstplannen?
God leidt ook jouw leven en in de omgang met Hem zal 
Hij, als je goed naar Hem luistert, je weg bekendmaken. 
Ook als het gaat om terugkeer naar of vertrek uit een land. 
God wijst de weg. Als het moet met een engelenbericht.

Mattheüs 2:19-23&
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MaanDag 

Koning der koningen. Mattheüs 2:22

Als we bedenken Wie we in dit Kind Jezus ontmoeten, 
moet onze verbazing groot zijn. Jezus is niet geroepen, 
maar gezonden. Hij kwam vanuit Gods heerlijkheid. Hij 
was het Die hemel en aarde schiep. Met de Vader en de 
Geest bracht Hij orde in de chaos, schiep het licht, de 
zee en het land, de natuur en de mensen.
We ontmoeten de eeuwige Zoon van God in dit Kind 
van Jozef en Maria. Hij is op eigen bodem. Zijn wereld, 
Zijn schepping, Zijn volk. Toch moeten Jozef en Maria 
met Hem vluchten voor Herodes en zijn zoon. Zo is Hij 
de Koning onder de koningen. Je moet er maar oog 
voor hebben. Hij is een Koning in nederigheid. Tegelijk 
regeert Hij met macht en komt Hij tot Zijn doel.
Jezus gaat wonen in Nazareth. Precies zoals het was 
voorzegd. Zo moet het gaan in de weg van het kruis en 
de opstanding heen. Op eigen bodem breekt Gods 
Zoon de macht van satan om Zijn schepping te verlos-
sen. Jezus stelt niemand teleur die op Hem vertrouwt. 
Hij zal je zegenen, zoals is voorzegd: ‘Zie, Ik maak alle 
dingen nieuw.’ Hij is Redder en Koning der koningen!

Lezen: Mattheüs 2:19-23  Zingen: Psalm 35:1

Zon op e.k.   8 jan.
Zon onder v.m. 16 jan. 
Maan op l.k. 24 jan.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.51
16.36
06.16
15.02



maandag  30 december

Twaalf jaar

Ben jij twaalf jaar? Tel jij mee op school, op de club of in 
je kerk?
Jezus blijkt op zijn 12e echt een ander kind te zijn dan 
iedereen dacht. Zelfs zijn ouders hadden dit niet ver-
wacht. Jezus Christus laat zijn ouders duidelijk weten 
dat Hij in de eerste plaats kind van Zijn Vader is. Zijn 
ouders lijken dat vergeten te zijn.
Voor God tel je mee en niet zozeer omdat je begaafd, 
uniek, wijs of knap bent. Je telt in de eerste plaats mee 
omdat God met jou een vriendschap voor het leven is 
aangegaan. Hij heeft met jou een verbond gesloten.
Terwijl jij het niet besefte, heeft God jou beloofd je het 
beste te geven voor je hele leven. Een erfenis met eeu-
wigheidswaarde. Je bent eigendom van de hemelse 
Vader, schoongewassen van alles wat je fout hebt 
gedaan. Je bent vernieuwd door de Heilige Geest.
Jij, als 12- of 14-jarige, bent ook anders dan iedereen 
denkt. Voor God de Vader ben je Zijn kind en een erfge-
naam van het eeuwige leven. Leef daarom anders, denk 
anders en doe anders. Ik scheld niet terug, ik bid voor 
mijn klasgenoten, ik leef voor Jezus Christus. En … mijn 
ouders ben ik gehoorzaam, want ook dat ziet God 
graag. Dat laatste is belangrijk. God ziet het liefst dat 
Zijn kinderen op Zijn Zoon lijken.

Lukas 2:39-52&
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DinsDag 

oudejaarsdag

Een Toevlucht. Psalm 90:1

Ik kan mij nog goed herinneren hoe het ging op oude-
jaarsavond. Het was altijd een gewichtig moment. Vuur-
werk ging ónder tafel en de Bijbel kwam óp de tafel. Je 
hoefde geen profeet te zijn om te weten welke psalm 
we gingen lezen: Psalm 90.
Wonderlijke woorden. Ze kunnen zelfs jonge jongens 
stil maken op oudejaarsavond om tien voor twaalf. In 
deze psalm klinkt een boodschap die de tijd overstijgt.
Juist op een moment dat je het ene jaar verwisselt voor 
het andere, besef je de eindigheid van het leven. Juist 
dan klinkt die machtige belijdenis van Mozes: ‘Ja van 
eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.’ De God Die 
werkt in de geschiedenis, was er voor Josia, voor Jozef 
en Maria. Hij is er ook voor u en mij: ‘Heere, Ú bent ons 
een Toevlucht geweest van generatie op generatie.’
Psalm 90 wordt nog vaak gelezen op oudejaarsavond. 
Een goede gewoonte voor mensen die getekend zijn in 
een grassprietje. Vandaag groeit het, morgen wordt het 
gemaaid. De dood wenkt ieder uur. De genade van God 
ook. Hij is een Toevlucht van generatie op generatie. 
‘Kom herwaarts tot Mij’, zegt Jezus. De Koning wacht.

Lezen: Psalm 90 Zingen: Psalm 90:1

Zon op e.k.   8 jan.
Zon onder v.m. 16 jan. 
Maan op l.k. 24 jan.
Maan onder n.m.   1 jan.

december

08.51
16.37
07.22
16.04



dinsdag  31 december

Eén van de laatste dagen

We leven in de laatste dagen van de wereldgeschiede-
nis. Vandaag beleven we één van die dagen. Jezus 
heeft gezegd: ‘Ik ben met U alle dagen tot aan de vol-
einding van de wereld.’ Jezus is met ons in deze tijd, 
onze tijd. Het afgelopen jaar heb je dat kunnen merken. 
Immanuel is: God met ons. Die Naam draagt Hij nog 
steeds met ere. Jezus Christus, Die alle macht heeft, is 
met ons. Alle macht. Dat betekent dat alle andere 
machten aan Hem onderworpen zijn.
Voor ons betekent het dat we vrij zijn van de machten 
die het op aarde voor het zeggen denken te hebben. 
Dat zijn bijvoorbeeld geld, regeringen, verslavingen, 
wraakzucht, egoïsme, enzovoort.
Je leeft echter nog maar onder één macht: Christus. Hij 
is overwinnaar. Hij is het Zelf die aan het kruis voor ons 
alle machten heeft uitgeschakeld.
Dat verandert je leven, net als de komst van een 
vriend(in) jouw leven verandert. Je geeft al je vertrou-
wen en liefde aan hem of haar. Jezus heeft Zichzelf 
totaal gegeven en zo draagt Hij ons leven.
Zó is Hij met ons, met Zijn macht van vergeving, met 
Zijn macht van bevrijding, met Zijn macht van liefde, 
met Zijn macht van leven. En met Zijn Heilige Geest.
Die macht is geconcentreerd in één persoon: Jezus 

Christus. Met Hem is het leven gegarandeerd zeker, 
zowel op aarde als in de hemel. Ook in het nieuwe 
jaar 2014 en daarna. Ik geloof in Jezus Christus … 
zittend aan de rechterhand van God.
Mattheüs 28:20

&



Aanmeldings-/machtigingsbon

❐	 jA, ik steun het zendingswerk van de GZB
	
Ik machtig de GZB om het volgende bedrag van mijn 
rekening af te schrijven
❐ 5 euro  ❐ 10 euro ❐ 15 euro
❐ anders, namelijk  ................  euro

❐ per maand    ❐ per jaar    ❐ per kwartaal    ❐ eenmalig

Mijn gift is bestemd voor
❐ zendingswerkers ......................................................................
❐ het algemene werk van de GZB

❐ dhr.   ❐ mevr.   ❐ fam. (doorhalen wat niet van toepassing is)
Voorletter(s):   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode:   . . . . . . . . . . . .   Plaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bankrekening:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Een machtiging kan op elk moment worden ingetrokken. Op ver-
zoek kan de GZB het laatst overgemaakte bedrag terugstorten.

Na verwerking van uw antwoordkaartje ontvangt u van ons een 
inlogcode per e-mail. U kunt daarmee via onze website aangeven op 
welke manier u geïnformeerd wilt worden over het zendingswerk.

Deze bon kunt u in een ongefrankeerde envelop opsturen naar: 
GZB, Antwoordnummer 1300, 3970 WB Driebergen.



Vertel het de wereld
Het logo van de GZB onderstreept in beeldtaal wie de 
GZB is en waar de organisatie voor staat. Het bevat de 
symbolen van een Bijbel, licht(stralen) en de aarde. De 
lichtstralen symboliseren het evangelie van de Heere 
Jezus, die het Licht der wereld is. Door het Woord 
komt het Licht in de wereld.
Met elkaar verbeelden de symbolen uit het logo de 
zendingsopdracht uit Mattheus 28: ‘Gaat dan heen, 
onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam van 
de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, leren-
de hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.’ Het 
GZB-motto ‘Vertel het de wereld’ is een hedendaagse 
vertaling van deze opdracht. 

Helpt u mee bij de verkondiging van de Blijde 
Boodschap, in ons land en daarbuiten?

GZB
Postbus 28
3970 AA Driebergen
T 0343-512444
F 0343-521392
E  info@gzb.nl
I  www.gzb.nl
Bankrekening 69.07.62.445 of 28016

KoMt Hier nog 
nieUWe teKst 

Voor?


