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Jan Hendriksen 



Voorwoord 

 

Bij huisbezoeken, die ik deed als ouderling, werd mij gevraagd of ik een 

dagboek zou willen schrijven. Ik wil dat van harte doen, maar realiseer mij dat 

ik dit niet kan doen in eigen kracht. Door de kracht van de Heilige Geest kan het 

een dagboek worden tot eer van de Drie-enige God (Vader, Zoon en Heilige 

Geest). 

 

In het dagboek zal het vooral gaan over zonde en genade.  

De komst van de Heere Jezus, Zijn lijden en sterven, Zijn opstanding,  

Zijn Hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest staan steeds centraal.  

Zijn Wederkomst mag een advent zijn (advent wil zeggen wij verwachten Hem). 

Aan de ene kant is de Bijbel Gods Woord, aan de andere kant is het nodig om 

kracht te krijgen van Zijn Geest om er dagelijks uit te kunnen leven. 

Bid om de kracht van de Heilige Geest om de Bijbel te kunnen begrijpen. 

 

Eind 2015 ben ik begonnen met het schrijven van dit dagboek. 

Hierbij  ben ik uitgegaan van de kalender van het jaar A.D. 2017. 

De teksten zijn uit de Herziene Statenvertaling. 

De uitgave is in PDF op A4 formaat. Zo kan het dagboek worden gelezen op een 

computer, tablet of  Ipad. Zet hierop  een PDF-reader (een programma dat  PDF 

documenten kan weergeven). Maak daarin gebruik van de  (digitale)  bladwijzer. 

Handig is om op de eerste dag te beginnen met het plaatsen van een bladwijzer 

op 1 januari. De volgende dag de bladwijzer weghalen bij 1 januari en de 

bladwijzer plaatsen op 2 januari enzovoort.  

Zo is elke keer de datum te vinden waar je in het dagboek bent gebleven. 

In het Engels staat het woord you voor zowel je als u. Helaas kennen we dit niet 

in het Nederlands. Ik schrijf in de je-vorm en bedoel met je ook u. 

 

De indeling is op alle bladzijden dezelfde. 

Op bijzondere dagen staat het soort dag vermeld. 

Onderaan staat een Psalm of Gezang uit het Liedboek voor de Kerken 1973. 

Deze kan worden gelezen en eventueel ook worden gezongen. 

 

Ik wens je Gods zegen toe bij het lezen van dit dagboek. 

 

Jan Hendriksen 



Zondag 1 januari 2017 

Nieuwjaarsdag 

 

Lezen Genesis 1:1-13 

Tekst:  Genesis 1:10B en God zag dat het goed was. 

 

Een nieuw begin 

Een nieuwe week, een nieuwe maand, een nieuw jaar is begonnen. Het oude is 

voorbijgegaan. Het echte begin zien we in Genesis 1 vers 1. God schiep de 

hemel en de aarde en alles wat daarop kwam. Hij zag dat het goed was. 

In het onderwijs is goed een 8. Zeer goed een 9. Uitmuntend een 10. 

Het goed van de Heere is niet te vergelijken met onze 10. Zijn goed is perfect. 

Daar mankeert helemaal niets aan. Na de zondeval is er veel veranderd. Maar 

het goed van de Heere niet. Ook al begrijpen wij niet altijd wat er allemaal in de 

wereld en in ons leven gebeurt. Hij weet wat goed is voor ons. 

Het laatste Bijbelboek is: De Openbaring van Johannes. Daarna zal nog een 

ongeschreven boek worden toegevoegd en dat is: de Nieuwe Genesis.  

Genesis betekent wording. In de Nieuwe Genesis gaat het over de nieuwe hemel 

en de nieuwe aarde. En dan zal het weer zijn: En God zag dat het goed was. 

Dan zal er geen zonde meer zijn. En ook geen ziekte en ellende. Dan zal de dood 

volledig overwonnen zijn. Door het geloof in de Heere Jezus mogen we hier 

zicht op hebben. Geloof je dat? Zo niet, bidt om kracht om dit te geloven. Want 

dan krijgt de Heere de eer die Hij verdient. Is er al een verlangen naar een nieuw 

begin? Vraag vergeving voor de zonde. Wijs op Jezus die volkomen betaald 

heeft voor de zonde. De Heere is genadig. Een nieuw jaar met een nieuw begin 

is dan goed begonnen.   

 

Lezen/zingen Gezang 2:1 

 

Wat sprak God op de eerste dag? 

'Laat', zei Hij op de eerste, 

'licht in het donker heersen. 

Laat ze hun namen leren: 

het licht is dag, het donker nacht'. 

En wat God sprak die eerste dag 

was goed toen Hij het zag. 

Hij sprak één dag voor alle 

in god'lijk welgevallen. 

 

 

 

 



Maandag 2 januari 

 

Lezen Genesis 1:14-23 

Tekst: Genesis 1:14A: En God zei 

 

Sprekend scheppen 

God sprak en het was er. Hij is een sprekende Schepper.  

Een beeldend kunstenaar schept een beeldwerk. Als we deze vergelijken met de 

Schepper (met een hoofdletter)  dan zien we dat hij verschillende dingen nodig 

heeft om te scheppen. Hij heeft materiaal en gereedschap nodig.  

God spreekt en het is er. Daarin zien we dat Hij de Almachtige Schepper is. 

Veel mensen geloven niet dat de aarde en alles wat daarop is in 6 dagen is 

geschapen. Wie van ons kan iets scheppen door te spreken? In geen honderd jaar 

kunnen we door te spreken, een grassprietje scheppen. Hij sprak, en het was er.  

Dan is het voor de Almachtige toch niet onmogelijk om de aarde in 6 dagen te 

scheppen? 

De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed;  

De eerste dag werd het licht geschapen. Pas op de derde dag worden de zon en 

de maan en de sterren geschapen. Het eerste waar God aan denkt, is het 

scheppen van licht. Geestelijk gezien is dit bemoedigend, want Hij wilde als 

eerste dat de duisternis gaat wijken. Direct na de zondeval geeft Hij hoop.  

Direct na het duister zorgt Hij voor licht, ja voor Het Licht. Op Golgotha werd 

het donker toen Jezus aan het kruis stierf. Op eerste Paasdag werd het weer 

stralend licht door Zijn opstanding. Daar mogen we veel troost uit putten, 

ondanks alle duisternis die er kan zijn in ons leven. Ook bij blijde 

gebeurtenissen mogen we het weten: De Heere zorgt voor het licht in ons leven. 

Een licht dat de duisternis doet wijken en warmte geeft. Ook vandaag wil Hij 

hiervoor zorgen. 

 

Lezen/zingen Gezang 1:1 en 3 

 

1  God heeft het eerste woord. 

    Hij heeft in den beginne 

    het licht doen overwinnen, 

    Hij spreekt nog altijd voort. 

 

3  God heeft het laatste woord. 

    Wat Hij van oudsher zeide, 

    wordt aan het eind der tijden 

    in heel zijn rijk gehoord. 

 

 



Dinsdag 3 januari 

 

Lezen Genesis 1:24-31 

Tekst: Genesis 2:18B  

Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem 

 

Adam krijgt hulp 

Nadat de aarde voorzien is van planten en dieren, wordt de mens Adam 

geschapen. Hij is de kroon op Gods schepping want hij is (en wij zijn) Zijn 

evenbeeld. Jezus is als mens naar deze aarde gekomen. Hij zag eruit als wij. 

Adam zag eruit als Jezus. Ja werkelijk, hij was op dat moment nog zonder 

zonde. Wat moet dat heerlijk zijn geweest. De Heere vond het niet goed dat 

Adam alleen bleef. Hij krijgt hulp. Samen mogen Adam en Eva voor de aarde 

zorgen. Dat is fijn als je dat niet alleen hoeft te doen. In een christelijke 

gemeente is het ook goed om samen te geloven. Let hierbij ook op de 

alleengaanden. Adam en Eva gingen samen op weg. Maar dit betekent niet dat 

iedereen op pad gaat met een partner. Geluk hangt niet af van samen op weg 

gaan maar wel van samen met de Heere op weg gaan. 

  

Om de aarde te bevolken gaf de Heere opdracht aan Adam en Eva om 

vruchtbaar te zijn en de aarde onder hun gezag te brengen. Ze kregen deze 

opdracht en de Heere zorgde ervoor dat ze dit ook konden doen.  

Na de zondeval is er veel veranderd.  Zonder hulp kunnen we niets doen.  

Vraag daarom in het gebed maar keer op keer om hulp. Bij moeilijke 

omstandigheden maar ook bij de “gewone”  dagelijkse bezigheden. Hij wil onze 

Helper zijn. Daar mogen we Hem voor danken. Hij is ons keer op keer genadig. 

 

Lezen/zingen Psalm 121:1 

 

 

Ik sla mijn ogen op en zie 

 

de hoge bergen aan,  

waar komt mijn hulp vandaan? 

 
Mijn hulp is van mijn HERE, die 

 

dit alles heeft geschapen.  

Mijn herder zal niet slapen. 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 4 januari 

 

Lezen Genesis 2:1-7 

Tekst: Genesis 2:3A En God zegende de zevende dag en heiligde die 

 

De rustdag is een zegen 

De Heere heeft alles in 6 dagen geschapen en op de zevende dag rustte Hij. 

Wat een zegen is het dat we een dag hebben waarop we niets hoeven doen en 

tegelijk een heleboel mogen doen. De rustdag is bij ons de zondag geworden.  

De opstandigsdag van de Heere Jezus is de zondag. Het is goed om deze dag 

apart te zetten. Dat is ook de betekenis van heiligen, apart zetten. Het is goed om 

op deze dag samen te komen in een christelijke gemeente. Centraal in de 

samenkomsten mag dan staan de eer van de Drie-enige God. Die eer kunnen we 

Hem geven door de Bijbel als leidraad te nemen voor de dagelijkse toepassing. 

Zonder de kracht van de Heilige Geest zal dat niet lukken. Daarom is het goed 

om voorafgaande aan de zondag in het gebed kracht te vragen voor iedereen die 

een taak heeft in een kerkdienst. De zaterdag is dan een goede voorbereiding 

voor de zondag. Vaak wordt in de wereld gevraagd om tolerantie. Meestal wordt 

hiermee niet bedoeld tolerantie voor rechts(zinnig). Als iemand, bijvoorbeeld, 

op zondag geen auto wil rijden, vinden veel mensen dat ouderwets. Laten we 

hier als christenen respectvol mee omgaan. Laten we anderen niet beoordelen of 

veroordelen.  Wijzen naar mensen die de zondag niet als rustdag erkennen heeft 

geen zin. Laat anderen vooral ervaren dat de rustdag voor ons een fijne dag is 

waarop veel gedaan mag worden. We mogen de Heere vragen of Hij ons daarin 

de weg wil wijzen. Dan zullen we het ervaren: de rustdag is een zegen. 

 

Lezen/zingen Psalm 25:2 

 

HERE, maak mij uwe wegen 

door uw Woord en Geest bekend; 

leer mij hoe die zijn gelegen 

en waarheen G’ uw treden wendt; 

leid mij in uw rechte leer 

laat mij trouw uw wet betrachten, 

want Gij zijt mijn heil o HEER, 

‘k blijf U al den dag verwachten. 

 

 

 

 

 



Donderdag 5 januari 

 

Lezen Genesis 2:8-17 

Tekst: Genesis 2:15A  

De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden  

 

Het is volbracht 

De Heere plantte. Hij was als een tuinman. Het begon allemaal klein en daarna 

liet God allerlei geboomte uit de aardbodem opkomen. Het is als een 

mensenleven. Je begint klein. Je wordt steeds groter en weet steeds meer. 

Geestelijk gezien heb je een heel leven nodig om te groeien.  Een bepaalde tekst 

heb je al vaak gehoord en plotseling zeg je tegen jezelf: zo heb ik deze tekst nog 

nooit gezien. De ogen moeten er voor open gaan of beter gezegd: de Heere moet 

onze ogen hiervoor openen.  In het gebed mogen we hier om vragen: Heere 

opent U onze ogen zodat de Bijbel een leidraad wordt in ons leven. 

 

In het laatste gedeelte dat we net lazen, zien we dat God de mens plaatste in de 

hof van Eden. Hij zegende hem met de woorden: je mag van alle bomen de 

vruchten plukken en eten en Hij gaf tegelijk een grote verantwoordelijkheid 

mee: van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten. De straf 

daarop is dat je zult sterven. Ook wij hebben verantwoordelijkheden gekregen. 

We mogen heel veel. Dat is een zegen. Maar is het in ons leven niet net als bij 

Adam en Eva. Juist de dingen die we niet mogen willen we graag doen. Wat een 

troost dat er Eén was die zonder zonde was en zonder zonde bleef en voor onze 

zonden heeft betaald, namelijk de straf die hier werd aangezegd. Jezus heeft een 

grote verantwoordelijkheid gekregen en heeft alles volbracht. Deze woorden 

sprak Hij ook uit: het is volbracht. God zorgde ervoor dat we de mogelijkheid 

hebben om eens in de nieuwe hof van Eden te leven. Daar mogen we heel 

dankbaar voor zijn en dat geeft vreugde voor vandaag en alle dagen na deze dag. 

 

Lezen/zingen Psalm 75:1 

 

 
U alleen, U loven wij, 

 
U loven wij, onze Heer, 

 
want uw naam zo rijk van eer 

 
is tot onze vreugd' nabij. 

 
Men vertelt in heel het land 

 
al de wond'ren van uw hand. 

 

 

 



Vrijdag 6 januari 

 

Lezen Genesis 3:1-15 

Tekst: Genesis 3:15A En Ik zal vijandschap teweegbrengen 

 

Positieve vijandschap 

De slang was het listigste (sluwste) van alle dieren van het veld. Synoniemen 

voor listig zijn: bedrieglijk, doortrapt, vals en uitgekookt. Er zat dus niets goeds 

in de slang. Toch komt hij niet zo over. Dat is dan ook het uitgekookte. Zijn 

vraagstelling is dusdanig dat je wel geprikkeld gaat antwoorden. Hij zegt: God 

heeft zeker wel gezegd dat je van geen enkele boom mag eten. Dan moet je wel 

verontwaardigd reageren. En als we verontwaardigd reageren zijn we niet scherp 

in het luisteren naar een ander. Dan zijn we heel erg gericht op onze eigen 

gevoelens. We worden door hem vooral aangevallen op onze zwakheden en 

begeerten. Eva reageert wel met het goede antwoord, zo lijkt het, maar de slang 

heeft een dusdanige sfeer gecreëerd dat Eva niet goed meer oplet. De slang zegt: 

U zult niet sterven als u van de verboden vrucht eet maar u zult zijn als God. 

Met zo’n antwoord zouden we direct moeten concluderen dat hij eigenlijk zegt 

dat God liegt. De begeerte in Eva is gewekt. Ze eet van de verboden vrucht en 

ook Adam eet van de vrucht. Hij staat naast haar en grijpt niet in en is dus net zo 

schuldig. De zonde is in de wereld gekomen met alle ellende die dit met zich 

meebrengt. Zij zullen sterven. Gelukkig gebeurt dit niet direct. Wat wel 

onmiddellijk gebeurt, is dat er een menselijke eigenschap tevoorschijn komen 

die bij de zondeval hoort, namelijk het afschuifsysteem. De vrouw die U mij 

hebt gegeven heeft het gedaan. Indirect krijgt God de schuld. Gelukkig is dit niet 

het einde. God zorgt voor positieve vijandschap. De slang zal de kop vermorzeld 

worden. Dat is gedaan door de Heere Jezus op het moment dat Hij is opgestaan 

uit de dood. De straf op de zonde, de dood,  is door Hem overwonnen.  

Wij verdienen de dood en krijgen door Hem toegang tot het eeuwige leven. 

Geloof in Hem zodat dit werkelijkheid wordt. Lof zij U Christus in eeuwigheid 

geprezen. 

 

Lezen/zingen Gezang 423:4 

 

Neem Gij ons in uw hoede,   

onoverwonnen held;   

beteugel satans woede   

en 's werelds boos geweld! 

  

 

 



 Zaterdag 7 januari 

 

Lezen Genesis 3:16-24 

Tekst: Genesis 3:21A  

En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren 

 

Hij zorgt ook voor jou 

Tegen Eva zegt de Heere dat zwangerschap een zware last zal zijn en tegen 

Adam dat er onkruid zal groeien en het zwaar werken wordt om van de akker te 

kunnen eten. Daarna geeft Adam zijn vrouw de naam Eva. Dat betekent: moeder 

van alle geslachten. Wij stammen af van Adam en Eva. We kunnen hen niet de 

schuld geven van alle ellende. Wij zijn niet anders en zeker niet zonder zonde. 

Dat is er maar Eén. De Heere Jezus.  De Heere maakte kleren voor Adam en 

Eva. Hij zorgde voor Adam en Eva en Hij zorgt ook voor jou. Ze kregen kleren 

en ze kregen ook eten. We mogen dankbaar zijn voor de kleren en het eten die 

we uit Zijn hand ontvangen. Zijn we daar wel genoeg van doordrongen? Het 

lijkt zo vanzelfsprekend: ik ga even naar de supermarkt eten kopen. Als je staat 

te wachten in de rij om af te rekenen, is dat een mooi moment om je zegeningen 

te tellen. Het zou niet vreemd zijn als de Heere niets meer met ons te maken wil 

hebben. Hij stuurde de eerste mensen weg uit de hof van Eden maar liet hen niet 

los. In het gebed mogen we het keer op keer vragen: Heere wilt U ons geleiden 

op de weg en het doen ervaren dat U in ons leven bent. Dat mogen we ook 

vragen voor anderen. De weg naar het paradijs is afgesloten. Tegelijkertijd is er 

een weg gebaand naar het paradijs dat nooit meer gesloten zal worden. Dit 

paradijs is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar geen ziekte en ellende en 

geen dood meer zal zijn. Dan is het voor altijd: Wij loven U, Heere. Daarbij zal 

de eer alleen op Hem zijn gericht. 

 

Lezen/zingen Psalm 103:1 

 

HEER, hoor mijn gebed, laat blijken 

dat mijn klachten U bereiken. 

Hul U niet in duisternis 

nu 't mij bang te moede is. 

Luister, luister naar mijn klagen, 

want ik roep U alle dagen. 

Hoor mij, HEER, wil antwoord geven, 

help mij haastig, red mijn leven. 

 

 

 

 



Zondag 8 januari 

 

Lezen Genesis 4:1-2 

Tekst: Genesis 4:4B De HEERE nu sloeg acht op Abel en op zijn offer  

 

Naamsbetekenis 

Er wordt een kind geboren. Dat kan grote vreugde geven. Hoe heet zij of hij? 

Dat is vaak de 2
e
 vraag, nadat wordt gevraagd of alles goed is. Eva krijgt een 

kind en is daar heel blij mee. Ze geeft hem de naam Kaïn. Vrij vertaald betekent 

het: aanwinst. Eva zegt na de geboorte van Kaïn: Ik heb met de hulp van de 

Heere een man verkregen. Dan wordt Abel geboren. Abel betekent adem of vrij 

vertaald: lucht. Duidelijk is het dat bij de naamgeving gekeken wordt naar het 

net geboren kind. Een gezonde baby wordt geboren. Wat ziet hij er goed uit. We 

gaan hem een passende naam geven (zo lijkt het dat Eva denkt). Kaïn is een 

aanwinst. Maar dan komt Abel. Duidelijk minder ogend dan Kaïn. Hij is als 

lucht. Hij staat niet in de schaduw van zijn broer. De Heere kijkt heel anders. Hij 

ziet het hart aan. Daar kunnen we wat van leren. Laten we niet oordelen over het 

uiterlijk van mensen. We doen dat zo gemakkelijk. Ook voor jezelf mag je het 

weten. De Heere kijkt niet hoe je eruit ziet en ook niet naar jouw karakter. Als je 

in de spiegel kijkt mag je het tegen jezelf zeggen. De Heere heeft mij lief. Die 

liefde blijkt vooral doordat Hij Zijn Zoon naar deze aarde heeft gezonden.  

 

Nog niet zo lang geleden was het Kerstfeest, het Christusfeest. Toen werd de 

belangrijkste Baby geboren voor ons allemaal. Een Baby die een bijzondere 

naam kreeg: Jezus. Dat betekent Zaligmaker of Redder. Is Hij al jouw 

persoonlijke Redder geworden? Dan ben je een gezegend mens. Is dit nog niet 

zo? Vraag dan in het gebed: Heere Jezus wilt U mij redden en mijn Zaligmaker 

zijn. Dan word je ook  een gezegend mens. De Heere laat een oprecht bidder 

niet in de kou staan. 

 

Lezen/zingen Gezang 279:5 

 

O Jezus, help mij dan ter tijd 

terwille van uw wonden, 

dat in het boek der zaligheid   

ook mijn naam wordt gevonden.   

Ik koester ook geen twijfel meer,   

ik weet ook wel, getrouwe Heer,   

dat Gij hebt overwonnen. 

 

 

 



Maandag 9 januari 

 

Lezen Genesis 4:3-12 

Tekst: Genesis 4:12B u zult dolend en dwalend over de aarde gaan. 

 

Vluchteling 

Kaïn en Abel groeien op. Abel wordt schaapherder en Kaïn landbouwer. Beiden 

brengen ze een offer. De Heere kijkt niet naar het soort offer maar wel hoe deze 

wordt gebracht. Is het uiterlijk vertoon of is het een hartezaak. Het offer van 

Abel wordt aangenomen en dat van Kaïn niet. Kaïn wordt hier zeer boos over. 

De Heere spreekt hem daarop aan. Je zou zeggen, als de Heere persoonlijk tot je 

spreekt, kom je wel tot inkeer. Niets is minder waar. Kaïn is zo jaloers op Abel 

dat hij hem doodde. Wat kan jaloersheid allemaal niet teweeg brengen. U zult 

niet begeren kunnen we vertalen met: wees niet jaloers. Jaloersheid mag ook 

positief worden gebruikt. Het zou mooi zijn als anderen jaloers worden op ons 

omdat ze zien dat we liefde uitstralen. Geen liefde uit onszelf maar liefde die 

door de Heere in ons hart is gelegd. We mogen hier ook om vragen in het gebed: 

Heere leer ons onze naaste lief te hebben als onszelf en U boven alles en dat 

anderen U ook lief gaan krijgen.  

Het gevolg van de moord op zijn broer is dat Kaïn als een zwerver, als 

vluchteling, op de aarde zal ronddolen. Vluchtelingen, daar weten we alles van. 

Het is erg als je vluchteling bent geworden omdat je voor je leven vreest. 

Christenen worden vervolgd. Wat er dan voor hen overblijft is vluchten. Na de 

geboorte van de Heere Jezus moesten Jozef en Maria met Hem vluchten naar 

Egypte. Toen begon de eerste christenvervolging en in dit geval letterlijk 

Christusvervolging. Zij zochten hun heil in Egypte maar deden dat niet in eigen 

kracht. Laat dit ook voor ons zo zijn. Neem je vlucht tot de Heere in alle 

beslissingen die je neemt in het leven. Vraag hem ook vandaag maar bij alles: 

Heere wat wilt U dat ik doen zal. Dan zal Hij je geleiden op de weg die je gaat.   

 

Lezen/zingen Psalm 107:1 

 

Gods goedheid houdt ons staande 

zolang de wereld staat! 

Houdt dan de lofzang gaande 

voor God die leven laat. 

Al wie, door Hem bevrijd 

uit ongastvrije streken, 

naar huis werd heengeleid, 

zal van zijn liefde spreken. 

 

 



Dinsdag 10 januari 

 

Lezen Genesis 5:1-8 

Tekst: Genesis 5:4B hij verwekte zonen en dochters 

 

Van Adam tot ADAM 

Wat maken Adam en Eva veel mee. Een zoon die wordt omgebracht. Het mag 

voor ons een aandachtspunt zijn in het gebed. Ouders die het meemaken dat een 

kind komt te overlijden. Dat is extra zwaar als dit heel plotseling gebeurt. Bij 

Adam en Eva is er nog meer. Ze hebben een zoon die crimineel is. Je zult het 

maar meemaken als ouders, die ondanks een goede opvoeding, kinderen hebben 

die crimineel zijn geworden. Wat moeilijk moet het zijn als je een kind hebt die 

terrorist wordt. Vergeet ook deze ouders niet in het gebed.  

Het leven van Adam en Eva gaat door. Ze krijgen zonen en dochters. Dat moet 

ook wel want anders kan de belofte van het vermorzelen van de kop van de 

slang niet in vervulling gaan. Set wordt geboren. De naam Set betekent 

compensatie. Hij is in de plaats gekomen van (Abel). Uiteindelijk zal via het 

geslachtsregister van Set het Kind Jezus worden geboren. Het gaat van Adam tot 

ADAM (met allemaal hoofdletters). Adam betekent mens. Jezus werd mens, 

gelijk aan ons, uitgezonderd de zonde. De Heere vond het nodig dat er een Mens 

kwam op aarde die voor de zonde zou betalen. Deze Mens moest zonder zonde 

zijn. Hij betaalt niet voor zichzelf maar voor zondaars zoals wij zijn. Dat is 

bemoedigend. Hij zorgt werkelijk voor compensatie dat wil zeggen vereffening 

van schuld.  

In Genesis 5 wordt het geslachtsregister beschreven van Adam tot de kinderen 

van Noach. Omdat alleen Noach met zijn vrouw en zijn kinderen en hun 

vrouwen gespaard bleven bij de zondvloed, houdt het geslacht van Kaïn op te 

bestaan. De Heere wilde niet dat Jezus uit het geslacht van Kaïn geboren zou 

worden maar uit het geslacht van Noach. Noach betekent: troost. Later zal de 

Trooster komen. De Heilige Geest. Hij zorgt ervoor dat we Gods Woord kunnen 

verstaan. Als we de Bijbel niet begrijpen vraag dan in gebed om de leiding van 

de Heilige Geest. Zo kunnen we, ook voor deze dag, troost vinden.   

 

Lezen/zingen Gezang 237:2 

 

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt   

de grote Trooster in de tijd, 

de bron waaruit het leven springt,   

het liefdevuur dat ons doordringt. 

 

 



Woensdag 11 januari 

 

Lezen Genesis 5:18-24 

Tekst: Genesis 5:24A Henoch wandelde met God 

 

Wandelen met God 

In het geslachtsregister van Adam worden heel wat namen genoemd. Over één 

persoon worden twee bijzondere dingen vermeld. Henoch wandelde met God en 

God nam hem weg.  

Wat kan het leven gehaast zijn. Even dit doen, even dat doen. En weer is er een 

dag voorbij. Wandelen is gezond voor het lichaam maar ook voor de geest. Het 

is een rustige manier van bewegen. Als je met iemand wandelt, kun je 

gemakkelijk een gesprek voeren. Bij het hardlopen valt dat niet mee. Een goed 

gesprek voeren kan ook heel goed bij het afwassen (zonder afwasmachine).  

Henoch wandelde met God wil zeggen dat hij in nauwe verbondenheid met God 

voortgaat. Dat geeft rust en vertrouwen. Hoe is dit met ons? Gaan we alleen 

maar gehaast door het leven of gunnen we onszelf ook rust om omgang te 

hebben met de Heere. Anders gezegd: wandel je ook met God?  

In Hebreeën 11: 6B staat hier het volgende over: wie tot God komt, moet 

geloven, dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. In een andere vertaling 

staat: Hem ernstig zoeken. Dit zouden we ook kunnen vertalen met: Hem rustig 

zoeken. Dat is echt wandelen met Hem.              

Henoch stierf niet, net als later Elia. God had hem weggenomen. Van de Heere 

Jezus wordt in Handelingen 1 geschreven dat Hij werd opgenomen. Hij ging 

omhoog en een wolk zorgde ervoor dat de discipelen Hem niet meer zagen. Hij 

zit nu aan de rechterhand van de Vader om een plaats voor te bereiden voor al de 

Zijnen. Hij is daar dagelijks mee bezig. Vraag het maar in het gebed:  

Heere Jezus wilt U ook voor mij een plaatsje vrijhouden want U Drie-enige God 

verdient het om voor altijd geëerd te worden.   

 

Lezen/zingen Psalm 84:6 

 

Want God onze Heer die ons mild 

bestraalt als zon, beschermt als schild, 

zal in genade ons verhogen. 

Zijn hand onthoudt het goede niet 

aan wie oprecht Hem hulde biedt 

en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 

HEER, die het al in handen houdt, 

welzalig die op U vertrouwt. 

 

 



Donderdag 12 januari 

 

Lezen Genesis 9:8-15 

Tekst: Genesis 9:11A Ik maak Mijn verbond met u 

 

Zijn verbond met ons 

Noach bouwt de ark. Een grote boot waarin heel veel dieren kunnen. Maar ook 

voor mensen is er veel plaats. De dieren kwamen twee aan twee naar Noach en 

de ark. De mensen keken toe en moeten wel verbaasd gekeken hebben. Ook 

voor hen was er plaats in de ark maar ondanks het wonder van de dieren die 

kwamen, gingen zij er niet in. In de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde is er 

plaats voor iedereen. Voorwaarde is: geloven in Jezus. Wat een troost is het dat 

er voor iedereen plaats is. Zoals er bij Noach veel mensen waren die niet 

geloofden in de verlossing van de zondvloed zijn er nu helaas ook veel mensen 

die niet geloven in de verlossing van de “zondevloed”. Veertig dagen regende 

het over de hele aarde. Wie niet in de ark was, werd niet gespaard. Toen de 

aarde weer droog was, gingen alle dieren en mensen uit de ark. Wat is het eerste 

dat Noach doet: hij bouwde een altaar en offerde van al het reine vee en van alle 

reine vogels. Het was niet voor niets dat hier 7 paren van waren. Tonen wij onze 

dankbaarheid ook als er bijvoorbeeld genezing is na een ziekte? De Heere zegt: 

en Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb. 

Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, 

zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Ook geeft Hij de opdracht talrijk 

te worden op de aarde. Mooi dat Hij daarna een verbond sluit. Het verbond van 

God met Noach en zijn zonen is eenzijdig. Het is  een bemoedigend verbond 

voor ons want er wordt bij vermeld dat het ook een verbond is voor het 

nageslacht van Noach. Voor ons dus. Als teken is er de regenboog. Hoe vaak 

hebben we deze al niet gezien. Zien we dit nog als teken van de Heere? Hij zal 

er voor zorgen dat er nooit meer een zondvloed zal zijn. Als we de regenboog, 

met al die mooie kleuren zien, dan denkt de Heere aan ons. Laten ook wij aan 

Hem denken.  

    

Lezen/zingen Gezang 479:4 

 

Laat dan mijn hart U toebehoren   

en laat mij door de wereld gaan   

met open ogen, open oren   

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 

  



Vrijdag 13 januari 

 

Lezen Genesis 9:18-29 

Tekst: Genesis 9:26B Laat Kanaän een dienaar voor hem zijn! 

 

Praktische lessen 

De zonen van Noach worden genoemd: Sem, Cham en Jafeth. Daarbij wordt nog 

extra geschreven dat Cham de vader van Kanaän is. Dit verduidelijkt het vervolg 

in deze geschiedenis. Noach wordt landbouwer en plant een wijngaard. Ook na 

de zondvloed moet er gewerkt worden. Noach wordt dronken. Ook hij is een 

zondaar. Van de aartsvaders in de Bijbel hoeven we geen heiligen te maken. 

Ook zij zijn alleen geheiligd in de Persoon zonder zonde, Jezus de Christus en 

niet in zichzelf. Noach ontkleedt zich midden in de tent. Hier hebben we de  

1
e
 praktische les van vandaag. Voorkom dronkenschap want je ziet hier al wat 

dat voor gevolgen kan hebben. Je doet dingen die je normaal gesproken nooit 

zou doen. Cham ziet de naaktheid van zijn vader en vertelt het aan zijn broers. 

Aangezien er een straf volgt op het gedrag van Cham, moet het wel zo zijn dat 

hij het niet gewoon vertelde maar dat hij het op een roddelachtige manier tegen 

zijn broers zei. Dat is de 2
e
 praktische les van vandaag. Besef dat iets zeggen 

tegen anderen niet mag ontaarden in roddelen. De manier waarop iets wordt 

gezegd is dus belangrijk. Sem en Jafeth leggen een kleed over Noach. Zij doen 

dat op een eerbiedige manier, achteruit lopend zonder te kijken. Weer een 

praktische les. In de 10 geboden staat het: eer uw vader en uw moeder. Dat is in 

dit geval eer bewijzen zonder dat hun vader het op dat moment weet. Als Noach 

ontwaakt uit zijn roes en er achter komt wat Cham gedaan heeft, zegt hij: 

Vervloekt is Kanaän! Dat niet Cham maar Kanaän vervloekt wordt is profetisch. 

Later zien we dat Israël het land van de Kanaänieten in bezit zal nemen. De 

geschiedenis van vandaag eindigt met de leeftijd van Noach waarop hij sterft. 

Hij werd negenhonderdvijftig jaar. Zo oud kunnen wij niet worden. Wat een 

troost dat het aantal jaren van ons tijdelijk leven niet het belangrijkste is. Het 

belangrijkste is dat we zicht hebben op de eeuwigheid dankzij de jaren dat Jezus 

op aarde was en dat de Heere voor ons zorgt al de jaren van ons leven. 

 

Lezen/zingen Gezang 17:4 

 

De Heer zal u in onheil en gevaren 

met gunstig' ogen gadeslaan; 

Hij zal, waar ge in of uit moogt gaan, 

van nu tot in uw laatste levensjaren 

u steeds bewaren. 

 



 Zaterdag 14 januari 

Lezen Genesis 11:1-9 

Tekst: Genesis 11:9B daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde, en 

vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde 

 

Macht wordt onmacht 

In Genesis 8:17 staat  de opdracht dat zij zich overvloedig  moeten uitbreiden op 

de aarde en vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde. De nakomelingen 

van Noach zijn wel vruchtbaar geworden maar aan de opdracht om zich te 

verspreiden over de aarde, daar willen ze niets van weten. Integendeel. Zij 

wilden een stad bouwen, en een toren die tot aan de hemel reikt. Samen wilden 

zij machtig zijn. Het zit er nog steeds in: het als God willen zijn. De macht 

wordt door de Heere omgezet in onmacht. Laten wij voor ons een stad bouwen 

zeggen de mensen. De Heere zegt laten Wij hun taal daar verwarren. Zij (De 

Drie-enige God) zorgden ervoor dat de mensen zich verspreidden over de aarde. 

De mensen wilden de stad ook een naam geven maar de Heere zorgde voor de 

naam van de stad. Het werd Babel. Dat betekent verwarren. Wat kan het lastig 

zijn: die  Babylonische spraakverwarring. Soms denken christenen dat ze op een 

eenvoudige manier kunnen evangeliseren, maar voor mensen die weinig met de 

Bijbel te maken hebben gehad, zijn sommige uitspraken van hen alleen maar 

verwarrend. Vraag daarom in het gebed of de Heere de woorden in de mond wil 

leggen. Zo alleen kan er op een eenvoudige manier worden gesproken. 

Tegenwoordig zijn er veel mensen op de wereld die verschillende talen spreken. 

Vooral de wereldtaal Engels wordt door veel mensen gesproken. Dat is niet voor 

niets. Hierdoor is het mogelijk geworden om de Bijbel over de hele wereld te 

verspreiden. In Mattheüs 24:14 staat: En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in 

heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal 

het einde komen. Al in heel veel landen is de Bijbel verspreid. De zending over 

de hele wereld gaat nog steeds door. We mogen het weten dat het einde nabij is. 

Zalig worden betekent intens gelukkig worden. 

In Mattheüs 24:13 staat: Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig 

worden. Doe dat in Zijn kracht en je zult werkelijk intens gelukkig worden. 

 

Lezen/zingen Psalm 25:6 

 

Wie heeft lust de HEER te vrezen,         Wie het heil van Hem verwacht 

’t allerhoogst en eeuwig goed?         zal het ongestoord verwerven, 

God zal zelf zijn leidsman wezen,          en zijn zalig nageslacht   

leren hoe hij wand’len moet.          zal ’t gezegend aardrijk erven. 

 

 



Zondag 15 januari 

 

Lezen Genesis 12:1-8 

Tekst: Genesis 12:2A Ik zal u tot een groot volk maken 

 

Abraham had 8 zonen 

Het liedje Abraham had 7 zonen kan niet gebaseerd zijn op de aartsvader 

Abraham. Hij had 8 zonen. Hij krijgt 1 zoon bij Hagar, 1 zoon bij Sara en 6 

zonen bij Ketura. Deze laatste werd zijn vrouw toen Sara overleden is. In de 

eerste periode waren de namen nog Abram en Saraï. De naam Abram betekent 

verheven vader. Later werd de naam Abraham en dat betekent: vader van een 

menigte volkeren. In het gedeelte dat we gelezen hebben, lijkt het er nog niet op 

dat uit Abraham een menigte volkeren zal ontstaan. Hij is hier 75 jaar en 

normaal gesproken komen er dan geen kinderen meer. Zeker niet bij een vrouw 

die onvruchtbaar is en op een leeftijd is gekomen dat er menselijkerwijs geen 

kind meer geboren kan worden. De Heere doet steeds weer wonderen. Een kind 

zal geboren worden uit een vrouw van 90 jaar en veel later zal het Kind geboren 

worden uit een meisje. Dat is Maria. Geloof je nog dat er wonderen gebeuren? 

Als je goed om je heen kijkt, zul je het waarnemen dat er nog wonderen 

gebeuren. Zieken worden beter en, een nog groter wonder, mensen komen tot 

geloof dat het Kind Jezus hun Redder is. De Heere sprak tegen Abram: ga naar 

het land dat ik u wijzen zal. En Abram ging. De Heere wil ook ons de weg 

wijzen. Luisteren wij naar Zijn stem? De Bijbel mag hiervoor een leidraad zijn 

en biddend om Zijn Heilige Geest kan het niet anders dat Hij ook jou de juiste 

weg wijst. Wat is het eerste dat Abram doet als hij in het land komt dat de Heere 

hem wees: hij deed hetzelfde als Noach na de zondvloed, hij bouwde een altaar 

en ging offeren. Hoe is dit bij ons na een lange reis. Wat is het eerste wat we dan 

doen: denken of danken. Denken aan de dingen die gedaan moeten worden, de 

spullen moeten opgeruimd, misschien moet de wasmachine aan en vul dit maar 

aan of danken we de Heere die ons weer gespaard heeft. Offeren hoeven we niet 

meer maar we mogen Hem wel wijzen op het offer dat Zijn Zoon bracht op 

Golgotha. We mogen Hem keer op keer danken voor dit offer. Hij verdient het 

om dagelijks en in het bijzonder na een bijzondere dag gedankt te worden. 

 

Lezen/zingen Gezang 434:5 

 

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,    

christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.   

Hart wees gerust,   

Hij is uw licht en uw lust.   

Alles wat ademt zegt: Amen. 



Maandag 16 januari 

 

Lezen Genesis 12:9-20 

Tekst: Genesis 12:13  

Zeg toch dat je mijn zuster bent, zodat het mij omwille van jou goed zal gaan en 

ik omwille van jou blijf leven. 

 

Een halve leugen is een hele leugen 

In deze geschiedenis gaat het over een leugentje om bestwil of een halve 

waarheid is een hele leugen. Zo lijkt het tenminste. Bij een halve waarheid lijkt 

het nog een beetje positief. Beter is het om er een nieuw spreekwoord van te 

maken: een halve leugen is een hele leugen. Zo kunnen we ons niet verschuilen 

achter een leugentje om bestwil. Omdat er hongersnood kwam, ging Abram naar 

Egypte. Sarai, zijn vrouw, is een knappe vrouw. De knapste vrouwen waren toen 

in Egypte voor de Farao. Abram had het goed gezien dat Sarai zou worden 

meegenomen naar de Farao. Omdat hij bang was dat hij gedood zou worden, 

bediende hij zich van een listige halve leugen. Hij zegt tegen Sarai, zeg dat je 

mijn zuster bent zodat ze mij niet doden. Sarai is zijn vrouw maar ook zijn 

halfzuster. Vandaar dat het ook de waarheid is. Bij het vertellen van een 

waarheid gaat het er om wat de achterliggende gedachte is. Het ging er niet om 

dat hij eerlijk wilde zijn maar dat hij bang was om gedood te worden. De Farao 

komt erachter dat Sarai zijn vrouw is en stuurt hen het land uit.  

Deze geschiedenis leert ons dat als we in moeilijkheden zijn of bang zijn om in 

moeilijkheden te komen, we zo gauw zelf oplossingen gaan zoeken. In die zin 

zijn wij niet anders dan Abram. Abram ging naar Egypte in plaats van aan de 

Heere te vragen wat Zijn wil is. Gaan wij ook onze eigen weg? Laat er vooral 

gebed zijn om Zijn leiding in ons leven. Hoe goed een oplossing ook lijkt, als 

het niet naar Gods wil is, zal er geen zegen op rusten. Angst is een slechte 

raadsman. Zoek het vooral bij de Raadsman en de sterke God, vooral als we 

zwak en hulpeloos zijn. Als we het bij Hem zoeken, dan komt het goed. Ook in 

moeilijke omstandigheden. Maar bedenk daarbij dat het niet is: wat ik wil 

gebeurt maar wat de Heere wil, zal gebeuren. Hij weet wat goed is voor ons. 

Besef dat dit ook voor vandaag geldt.  

 

Lezen/zingen Gezang 327:1 

 

Heer Jezus, o Gij dageraad,   

wend naar ons toe uw licht gelaat.   

Uw Geest die in de waarheid leidt   

zij onze gids in deze tijd. 

 



Dinsdag 17 januari 

 

Lezen Genesis 13:1-13 

Tekst: Genesis 13:11B en zij werden van elkaar gescheiden. 

 

Scheiden, laat je leiden. 

Zowel Abram als Lot hebben veel vee, en tenten om in te wonen. Het gebied 

werd te klein voor hen beiden. De herders van Lot kregen ruzie met de herders 

van Abram. Abram liet Lot kiezen in welk gebied hij wilde wonen. En Lot koos 

voor de vruchtbare vlakte van de Jordaan. Die zag eruit als het land Egypte, rijk 

aan voedsel voor mens en dier. Er wordt bij vermeld dat de mannen van Sodom 

slecht en grote zondaars waren tegenover de Heere. Lot liet zich leiden, ja hij 

leek wel verblind, door het land dat hij zag. Als hij dit niet had gedaan, waren er 

twee dingen gebeurd. In de eerste plaats zou hij zijn oom Abram hebben laten 

kiezen. Het is goed om bijvoorbeeld in een volle bus je zitplaats af te staan als er 

een oudere staat. In de tweede plaats zou hij dan niet alleen de vruchtbare vlakte 

zien maar ook de grote zondaars van Sodom. Een les voor ons is:  

Psalmen 84:11A Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders;  

Een algemene opmerking: het woord Psalm uit het liedboek mag met een kleine 

letter worden geschreven, natuurlijk mag het ook met een hoofdletter. Als we 

het Bijbelboek Psalmen vermelden dan schrijven we dit altijd met hoofdletter en 

in de meervoudsvorm, net als we dat doen bij het Bijbelboek Spreuken.          

Het thema van vandaag is: scheiden, laat je leiden. Het gebeurt weleens dat een 

christelijke gemeente zo groot wordt dat het beter is om er 2 kleinere gemeentes 

van te maken. Dat is goed mits het onder leiding gaat van de Heere. Wees daar 

dan biddend mee bezig. Helaas zijn er al veel gemeentes gescheurd door 

onenigheid. Daar mogen we ons als christenen wel voor schamen, want het is 

niet goed uit te leggen aan niet-christenen. Laten we hierin belijden voor de 

Heere dat we zondaar zijn. Hij wil dan onze zonden vergeven om Christus’ wil. 

Laat je leiden door Hem ook op deze dag. 

 

Lezen/zingen Psalm 72:7 

 

Laat ons de grote naam bezingen 

van Hem die Isrel leidt, 

want Hij alleen doet grote dingen, 

zijn roem vervull' de tijd. 

Looft God de HEER, Hij openbaarde 

zijn wonderen, zijn eer. 

Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 

Ja, amen, looft de HEER. 

 



Woensdag 18 januari 

 

Lezen Genesis 14:18-20 

Tekst: Genesis 14:19A En hij zegende hem 

 

De collecte en de zegen 

Nadat Abram een veldslag heeft gewonnen, komt Melchizedek naar hem toe. 

Hij is koning van Salem. Salem is de korte benaming voor Jeruzalem. Hij bracht 

brood en wijn en wordt een priester van God, de Allerhoogste, genoemd. Een 

priester offert voor het volk. Later wordt over Jezus geschreven dat Hij Priester 

is in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Jezus is Priester naar het 

voorbeeld van Melchizedek. Deze priester moet wel heel bijzonder zijn geweest, 

want anders werd dit niet over Jezus vermeld. Van Melchizedek wordt niet 

gezegd dat hij de allerhoogste priester is maar dat hij priester is van God, de 

Allerhoogste. Let er hierbij op dat Allerhoogste met een hoofdletter wordt 

geschreven. Jezus is de Allerhoogste Priester. Hij offerde Zichzelf, het zuiverste 

en volkomen Lam dat ooit geofferd is. Melchizedek zegent Abram in naam van 

God, de Allerhoogste. Aan het eind van een kerkdienst worden ook wij 

gezegend. De Heere geeft kracht aan degenen die de zegen ontvangen. We 

mogen na een kerkdienst gesterkt huiswaarts gaan. In een kerkdienst wordt ook 

gecollecteerd. Vooral de diakenen, de hedendaagse priesters, spelen hierin een 

belangrijke rol. Abram gaf de tienden. Ook wij mogen rijkelijk schenken naar 

vermogen aan diaconale doelen en voor de gemeente zodat de kerkdiensten en 

het pastoraat door kunnen gaan. Voorgangers spreken het nog weleens uit: de 

Heere zegene u en uw gaven. Er mag ook gebed voor zijn: Heere wilt U het doel 

waarvoor gecollecteerd is, zegenen. In de kerkdienst wordt de preek, de 

woordverkondiging, vaak als belangrijkste gezien, maar elk onderdeel is 

belangrijk. Laat het vooral gedaan worden tot eer van God, de Allerhoogste.   

We mogen de Heere vragen of Hij ons wil zegenen, ook vandaag. Zo kunnen we 

in Zijn kracht voortgaan. 

 

Lezen/zingen Gezang 456 

 

1  Zegen ons Algoede,    3. Amen, amen, amen! 

 neem ons in uw hoede       Dat wij niet beschamen   

 en verhef uw aangezicht       Jezus Christus onze Heer,   

 over ons en geef ons licht.       amen, God, uw naam ter eer!  

 

2  Stort, op onze bede, 

 in ons hart uw vrede, 

 en vervul ons met de kracht 

 van uw Geest bij dag en nacht.  



Donderdag 19 januari 

 

Lezen Genesis 15:1-6 

Tekst: Genesis 15: 6 

En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid 

 

Verwonder je 

Wat moet het bijzonder zijn geweest voor Abram, dat de Heere steeds weer tot 

hem spreekt. De Heere begint met: Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u 

een schild, uw loon zeer groot. In ons volkslied wordt dit schild ook genoemd: 

Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer! Abram geloofde alle 

woorden die de Heere hier tot hem spreekt. De Heere spreekt ook tot jou. Hij 

spreekt tot je door de Bijbel en door de kracht van de Heilige Geest. Je mag al 

jouw bekommernissen op Hem werpen. Alle zorgen en ook alle angsten. Hij  wil 

voor jou een schild zijn. Verwonder je je hier al over? Abram krijgt de belofte 

dat hij een talrijk nageslacht zal krijgen. Ja, zo talrijk als de sterren. Probeer je 

de sterren wel eens te tellen? Eens zullen velen in eeuwigheid de Drie-enige 

God loven. Hij verdient het dat het aantal mensen dat dit zal doen zo talrijk zal 

zijn als de sterren. Verlang je er al naar of zit je heel erg vast aan deze wereld. 

We mogen ons verbonden weten met de mensen die ons lief zijn. Dat we van 

hen geen afscheid willen nemen, is heel normaal. Jezus weende bij het graf van 

Lazarus. Hij begreep dat zijn zussen hem nog nodig hadden. Lazarus mocht  

terugkomen uit de dood. Het leven hier op aarde is wel belangrijk. Laten we dat 

niet vergeten. Het is alleen niet goed om vast te zitten aan geld en goed.      

Abram zal een zoon krijgen en hij geloofde het. Geloven ook wij alles wat de 

Heere tot ons zegt in Zijn Woord? Hij zegt: geloof in Jezus en je bent behouden. 

Wees niet bevreesd, er hoeft geen angst meer te zijn voor de dood. Geloof in 

Hem en het zal je tot gerechtigheid worden gerekend, door het verzoenend bloed 

van de Zoon (met een hoofdletter). Vertrouw hier maar op en Hij zal dan kracht 

geven om niet bevreesd te zijn.  

Zing je het mee?: Hij is getrouw, de bron van alle goed! 

 

Lezen/zingen Psalm 27:7 

 

O als ik niet met opgeheven hoofde 

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 

O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 

dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 

Hij is getrouw, de bron van alle goed! 

Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt, 

wacht op den HEER en houd u onversaagd. 



Vrijdag 20 januari 

 

Lezen Genesis 16 

Tekst: Genesis 16:13B U bent de God die naar mij omziet! 

 

Bid en werk 

Sarai is nog steeds niet zwanger en ze zoekt een oplossing. Tegen Abram zegt ze 

misschien word ik moeder via mijn Egyptische slavin Hagar. Vrij vertaald: ze 

wil adoptiemoeder worden. Abram stemt er mee in en Hagar wordt zwanger. 

Zoals zo vaak bij mensen heeft ook Hagar twee gezichten. Nadat ze zwanger is 

geraakt, laat ze het goed aan Sarai merken wat ze van haar vindt. Hagar voelt 

zich nu de meerdere van haar meesteres. Sarai vernedert Hagar zodanig dat ze 

wegvlucht naar de woestijn. Dan komt de Engel van de Heere bij haar. Hij zegt 

tegen haar dat ze terug moet gaan en dat ze een zoon zal baren en hem de naam 

Ismaël moet geven. Dan komt het tweede gezicht van Hagar naar voren. Ze zegt: 

U bent de God Die naar mij omziet. De waterbron in de woestijn waar ze op dat 

moment verblijft, noemt men: Lachai-Roi. Dat betekent de Levende die naar mij 

omziet. Hagar keert terug en Ismaël wordt geboren. Abram is dan 86 jaar.  

Wat een droefenis kan het geven als een echtpaar graag kinderen wil en dit niet 

mogelijk is. Adoptie is dan een mogelijkheid. Dat is goed, mits het biddend 

wordt gedaan. Anderen mogen hier ook biddend omheen staan. Hoe vaak 

zoeken we niet eigen oplossingen bij grote en kleine problemen. Ora et Lebora, 

bid en werk, is een goede regel van de monniken van vroeger. Deze mogen we 

dagelijks toepassen. Ervaar je het ook, dat God naar je omziet. Hij is de 

Levende. Jezus Christus is dood geweest en Hij is opgestaan uit de dood. Hij 

leeft zodat al de Zijnen eens in eeuwigheid kunnen leven. Sarai was ongeduldig. 

Geduld is een schone zaak zeggen veel mensen maar hoe is dit in de praktijk van 

ons leven. Hebben we geduld als het bijvoorbeeld gaat om een ziekte waarbij het 

genezingsproces langdurig is. Doktoren worden geraadpleegd. Sommigen willen 

een second opinion. Waar gaan we als eerste heen. De Heere is de Geneesheer. 

Dat betekent niet dat we geen doktoren mogen raadplegen. Integendeel. Het is 

bid en werk. Laten we dat ook deze dag doen: Bidden of de Heere het werk van 

onze handen en de overleggingen om oplossingen te zoeken, wil zegenen.  

 

Lezen/zingen Gezang 62:2 

 

Bemint uw Heer te allen tijd,   

dient Hem  met alles wat gij zijt,   

aanbidt Hem in uw daden.   

Dit is het eerste en grote gebod,   

de wil van God, uw Vader. 



Zaterdag 21 januari 

 

Lezen Genesis 17:15-22 

Tekst: Genesis 17: 17A  

Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. 

 

De Heere kan gedachten lezen 

In het eerste gedeelte van Genesis 17 wordt tussen God, de Almachtige en 

Abram een verbond gesloten. Abram zal vader worden van een menigte volken. 

Dat betekent zijn nieuwe naam die God hem gaf: Abraham. Als teken van het 

verbond wordt de besnijdenis ingesteld. Alle mannen moeten worden besneden  

en daarna moet elk jongetje van 8 dagen oud worden besneden. Bij dit teken 

wordt een belofte gedaan door de Heere. Het nageslacht van Abraham zal het 

land Kanaän als eeuwig bezit krijgen en Ik, zegt de Heere, zal hun tot een God 

zijn. Ook voor ons is dit een rijke belofte. Hij wil onze God zijn ondanks onze 

zonden. Hij is het die naar ons omziet.  

Na de instelling van dit verbond krijgt ook Sarai een andere naam. Zij zal 

voortaan Sara heten. Sarai wordt Sara, de twistzieke wordt vorstin. Eens zal uit 

haar nageslacht  Koning Jezus worden geboren. Jezus werd geen prins maar Hij 

werd direct als Koning geboren. Toen God tegen Abraham zei dat hij bij Sara 

een kind zou verwekken, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij 

dacht bij zichzelf: Zal bij een honderdjarige een kind geboren worden en zal 

Sara, die negentig jaar is, baren? Abraham kan het nog niet geloven. Het lijkt 

met dit lachen alsof hij wil zeggen: dat is toch belachelijk. Het is onmogelijk om 

een kind te krijgen als een vrouw 90 jaar is. Bij de Heere is niets onmogelijk. 

Als Hij de aarde in 6 dagen kan scheppen dan kan Hij er ook voor zorgen dat 

een vrouw van 90 jaar een kind zal baren. Wat dat betreft is de reactie van Maria 

op de aankondiging dat zij een Kind zal krijgen heel anders:  Zie, de dienares 

van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig Uw woord. De Heere 

weet wat Abraham denkt. Hij weet ook wat wij denken. In het gebed mogen we 

het vragen: Heere U weet wat ik denk. Wilt U mij leiden in Uw waarheid, ook in 

mijn gedachten.  Hij kan meer dan wij kunnen denken. 

 

Lezen/zingen Psalm 71:8 

 

Maar ik blijf, Here, op U wachten 

en ik gewaag altijd 

van uw gerechtigheid. 

Uw heil is nooit uit mijn gedachten; 

want wat Gij mij kunt schenken 

is meer dan ik kan denken. 



Zondag 22 januari 

 

Lezen Genesis 19:15-17, 22-26 

Tekst: Genesis 19:17B Vlucht voor uw leven, kijk niet achter u en blijf nergens 

op heel deze vlakte staan 

 

Kijk niet om 

Lot is met zijn vrouw en dochters in Sodom gaan wonen. Hij zit ‘s avonds in de 

poort van Sodom en 2 engelen, die eruit zien als mannen, ontmoeten hem daar. 

Hij nodigt hen uit om de nacht bij hem thuis door te brengen. De mannen van 

Sodom omsingelen zijn huis en willen de gasten van Lot. Hij biedt hen zijn 

dochters aan maar die willen ze niet. Dan zorgen de engelen ervoor dat de 

mannen van Sodom verblind zijn en de ingang van het huis niet meer kunnen 

vinden. De Heere heeft al eerder tegen Abraham gezegd dat Hij Sodom en 

Gomorra te gronde zal richten. De Heere zou de steden bewaren als er nog 10 

rechtvaardigen zouden zijn, maar er zijn zelfs geen 10 rechtvaardigen te vinden. 

Lot wordt gemaand met zijn vrouw en dochters te vluchten. Hij aarzelt nog 

steeds maar de engelen nemen hen bij de hand en brengen hen buiten de stad. 

Vlucht voor uw leven en kijk niet om, zeggen ze. De vrouw van Lot kijkt toch 

om. Ze verandert in een zoutpilaar. Was het nieuwsgierigheid of zou het zo 

kunnen zijn dat de vrouw van Lot geen afscheid kon nemen? We weten het niet. 

Wat we wel weten is dat zij niet geluisterd heeft naar de waarschuwingen. Wij 

worden ook gewaarschuwd. Kijk niet om. Die neiging hebben we heel erg. We 

zijn als iemand die al zijn lasten in een rugtas heeft. Het is zwaar lopen met zo’n 

zware last op de rug. We gaan in gebed en nemen de rugzak van onze rug. Eén 

voor één worden onze lasten uit de tas gehaald. Als alles is verteld kunnen we 

weer met kwieke tred verder. Maar dat doen we niet, we doen alle lasten weer in 

de rugzak en gaan weer vermoeid en bezwaard verder. Doe het maar definitief 

en elke avond voor deze dag: de lasten bij Hem brengen en bij Hem laten.  

In Mattheüs 11:28 staat  Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en 

Ik zal u rust geven. Daarmee worden niet alle zorgen weggenomen om mensen 

die ons lief zijn,  maar wel kunnen we zo  toegerust en uitgerust verder gaan. 

 

Lezen/zingen Gezang 429:2 

 

Blijf dan eerbiedig God verbeiden   

en zwijg de Heer ootmoedig stil;   

Hij zal ons naar zijn raad geleiden,   

't is goed en heilig wat Hij wil.   

God die ons uitverkoren heeft,   

kent alle zorg die in ons leeft. 



Maandag 23 januari 

 

Lezen Genesis 22:1-13 

Tekst: Genesis 22:8A  

Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer 

 

Hij draagt je 
De beloofde zoon Izak is geboren. Hagar en Ismaël worden weggestuurd. 

Abraham wilde dit niet, maar de Heere besliste anders. De Heere zorgde ook 

voor hen. Hij zorgt ook voor ons, ook als we niet van het nageslacht van 

Abraham en Sara zijn. Dat is een troost. Abraham wordt op de proef gesteld. 

 De Heere verlangt van hem dat hij zijn zoon gaat offeren. Izak is op een leeftijd 

gekomen dat hij het hout voor het brandoffer kan dragen. Als ze het laatste stuk 

op weg zijn, vraagt Izak aan zijn vader: Zie, hier is het vuur en het hout, maar 

waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien 

van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Wat een geloofstaal is dit. Abraham 

kreeg de woorden in de mond gelegd. Het is goed voor ons om dit te beseffen.  

Op moeilijke momenten moeten we niet zelf proberen de goede woorden te 

vinden maar de Heere vragen of Hij de woorden in de mond wil leggen. Dat 

gebed kan heel kort zijn. Een schietgebedje is ook een gebed. Als er direct 

antwoord wordt verwacht, is er geen tijd voor een langer gebed. Ook jij zult dan 

woorden spreken die normaal gesproken niet in jouw hart opkomen. Abraham 

strekte zijn hand uit als Izak op het hout ligt, maar de Engel van de Heere riep 

tot hem: steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Een ram, 

verstrikt in het struikgewas, wordt geofferd. Dat is geen toeval. Toeval bestaat 

niet. Het is duidelijk bestuurd door de Heere. De ram werd geofferd als 

brandoffer in de plaats van Izak. Het Lam werd geofferd op Golgotha in de 

plaats van ons. Er is wel een verschil met Izak. Abraham was erbij toen hij zijn 

zoon moest offeren. Jezus is volledig verlaten door Zijn Vader toen Hij werd 

gekruisigd. Hij werd verlaten opdat wij nooit verlaten zullen worden. Net als in 

het gedicht van de voetstappen. Achteromkijkend op het strand zien we 4 

voetstappen. Je mag je eigen naam invullen: ik met de Heere aan mijn zij. Op de 

momenten dat het moeilijk is zijn er 2 voetstappen. Je kunt denken, waarom liep 

ik daar alleen? Is Hij niet meer aan mijn zij? Nee, het is anders. Toen werd je 

gedragen door Hem. Vertrouw er maar op dat Hij je draagt als je zelf niet meer 

verder kunt lopen. Je kunt opzien tegen dingen die komen gaan, ook voor deze 

dag. Geef je maar aan Hem over. Hij draagt je als het nodig is, ook vandaag. 

 

Lezen/zingen Gezang 431:4  
 
Ik riep de Heer aan in de nood:   

O God, hoor naar mijn klagen!   

Toen redde Hij mij van de dood.   

Zijn goedheid blijft ons dragen.   

Daarom, o Here, dank ik U,   

o dankt Hem met mij, dankt Hem nu!   

Geeft onze God de ere! 



Dinsdag 24 januari 

 

Lezen Genesis 24:1-9 

Tekst: Genesis 24:7B die God zal Zijn engel voor u uit sturen 

 

Engelen bestaan 

Sara, de vrouw van Abraham, is overleden. Abraham kocht de grot en de akker 

van Machpela en begroef haar in de grot. Nu is hij oud geworden. Abraham had 

lang geleden zelf zijn vrouw uitgezocht. Hier wordt niet veel over geschreven. 

Abraham vindt dat het tijd wordt dat Izak gaat trouwen. Hij wil niet dat hij 

trouwt met een vrouw uit de Kanaänieten. Dat heeft vooral te maken met de 

afgoderij. Abraham laat zijn oudste dienaar een eed afleggen. Hij is de 

belangrijkste dienaar, die alles wat Abraham heeft, beheerde. De eed werd 

afgelegd met de hand onder de heup. In onze tijd doen we dat door 2 vingers op 

te steken en daarbij de hulp van God in te roepen met de woorden: zo waarlijk 

helpe mij God almachtig. De dienaar moet een vrouw zoeken in de familiekring 

van Abraham. Hij moet haar halen en niet Izak daarheen brengen. Hij moet 

wonen in het land dat God hen heeft gegeven. Abraham  zegt tegen zijn dienaar 

dat God Zijn engel voor hem uit zal sturen, zodat hij voor zijn zoon daarvandaan 

een vrouw zal meenemen. Er klinkt veel vertrouwen in door. Wel zegt hij, om 

de dienaar gerust te stellen, als de gevonden vrouw niet mee wil komen ben je 

vrijgepleit van de eed. Als de dienaar op weg gaat vraagt hij de Heere, de God 

van Abraham, om een teken. Laat het zo zijn, dat het meisje tegen wie ik zeg: 

laat mij uit uw kruik drinken, mij laat drinken en dat zij zegt: ik zal ook uw 

kamelen te drinken geven. Hij was nog niet uitgesproken of het gebeurde. 

Rebekka, de zus van Laban waar we later meer van horen, doet precies waar hij 

om gevraagd heeft. Uiteindelijk gaat zij mee en wordt ze de vrouw van Izak. 

Een reddende engel wordt weleens gezegd. Bedoeld wordt: een helper in uiterste 

nood. Een gezegde die gebaseerd is op de verlossing van Petrus uit de gevange-

nis. Engelen bestaan. In de Bijbel worden er heel wat genoemd. Engelen kunnen 

ons beschermen. In de geschiedenis die wij hebben gelezen, wordt de engel 

vooruit gestuurd. De Heere zorgt er voor dat alles uiteindelijk goed komt. Ook 

in ons leven. We zien dat niet altijd zo. Zeker niet als er erge dingen gebeuren. 

Maar: Eens zullen de bazuinen klinken en worden mensen die geloven in de 

Heere Jezus, onvergankelijke mensen die de Heere zullen eren. Dan zal ook het 

graf van Sara open gaan en hoeft er, zogezegd,  niet meer gezocht te worden 

naar een goede vrouw voor Izak. Dan is iedereen goed, die bij de Heere is. 

 

Lezen/zingen Gezang 279:2 

 

Dan klinken de bazuinen luid   

tot aan de verste kimmen.   

Dan zullen alle doden uit   

hun smalle graven klimmen.   

Maar die nog op de aarde gaan,   

die zal de Heer van stond af aan   

tot nieuwe mensen maken. 



Woensdag 25 januari 

 

Lezen Genesis 25:19-28 

Tekst: Genesis 25:23B de meerdere zal de mindere dienen 

 

De 1
e
, 2

e
, 3

e
 …  laatste is uniek 

Abraham, Izak en Jakob zijn de aartsvaders van Israël. Over Abraham en Jakob 

wordt veel geschreven in de Bijbel. Over Izak wordt veel minder geschreven. 

Zijn huwelijk met Rebekka, zijn vlucht naar Gerar, vanwege hongersnood 

waarbij hij doet alsof Rebekka zijn zus is, het verbond met Abimelech en zijn 

sterven waarbij hij tegen de wil van God Ezau wil zegenen, zijn de belangrijkste 

gebeurtenissen in zijn leven. Hij werd de oudste van de aartsvaders en is de 

enige aartsvader die Kanaän nooit heeft verlaten.  

Het kan zijn dat je iemand bent waar mensen veel van weten. Het kan zijn dat je 

iemand bent waar weinig mensen iets van weten. Zelfs in de Bijbel komt dit 

voor, zoals we hier bij Izak zien. Over de apostelen is veel bekend. Maar over 

bijvoorbeeld Petrus is veel meer bekend dan over Thomas.   

Izak bidt vurig tot de Heere. Het gebed wordt verhoord. Rebekka wordt zwanger 

van een tweeling. Tijdens haar zwangerschap is er al strijd tussen de twee.  

Rebekka raadpleegt de Heere. Dat mogen wij ook doen. Dat kan zelfs in korte 

bewoordingen: Heere help mij! De Heere zegt tegen haar dat de meerdere de 

mindere zal dienen. Jakob zal aartsvader worden en Ezau niet. Izak had Ezau 

lief en Rebekka had Jakob lief. Laten we hier lering uit trekken en de Heere 

vragen om kracht om onze naasten lief te hebben als onszelf, waarbij we niet 

kijken naar wat ze wel of niet kunnen of welk karakter ze hebben.  

In de stamboom van de Heere Jezus zien we niet altijd de 1
e
 zoon. Een paar 

namen: Set, de 3
e
 zoon, Jacob, de 2

e
 zoon, Juda de 4

e
 zoon, Jozef, de 11

e
  zoon, 

David, de laatste zoon en Maria, geen zoon. Misschien kijk je wel op tegen 

iemand omdat deze beter kan spreken of creatiever is. Of je de 1
e
 of laatste 

dochter of zoon bent, de Heere kijkt niet naar wat je kunt of bent. Sterk of zwak, 

getalenteerd of minder getalenteerd. Je bent uniek voor Hem. Hij zond zijn 

Zoon, Zijn Eerstgeborene en enige Zoon, voor jou. Zijn liefde is uniek.  

Wij kijken niet naar Hem om en ondanks dat kijkt Hij wel naar ons om.  

Dan kan het niet anders dan dat wij die liefde willen beantwoorden.  

Bidt tot de Heere om kracht om die liefde te kunnen beantwoorden.  

Dat kan alleen door te wijzen op Zijn Zoon die ons volkomen lief heeft.  

Dan krijgt de Vader van de Zoon door de kracht van de Heilige Geest de lof en 

eer die Hij verdient ook op 25 januari 2017. 

 

Lezen/zingen Psalm 103:9 

 

Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN 

zijn grote naam, zijn grote daden eren. 

Komt allen tot de lof des HEREN saam'. 

Lof zij den HEER in hemel en op aarde, 

die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 

en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 



Donderdag 26 januari 

 

Lezen Genesis 28:1-9 

Tekst: Genesis 28:4A Moge Hij je de zegen van Abraham geven, 

 

Onze Vader 

In de voorafgaande hoofdstukken kunnen we lezen dat Jakob twee keer op 

slinkse wijze het eerstgeboorterecht van Ezau afpakt. In Genesis 25 lezen we dat 

Ezau uitgehongerd thuiskomt en Jakob hem linzensoep en brood geeft in ruil 

voor het eerstgeboorterecht. In Genesis 27 staat dat Jakob zich vermomd als 

Ezau. Hij werd hierbij geholpen door zijn moeder Rebekka. De ogen van Izak 

zijn dof geworden. Hij kan niet zien wie het is die hij zegent. Hij wil Ezau 

zegenen maar zegent Jakob. Izak komt hier niet op terug. Sterker nog: hij zegt 

later tegen Jakob: Moge de Heere je de zegen van Abraham geven. Jakob zal 

gezegend worden met het talrijke nageslacht dat is beloofd aan Abraham. 

Jakob krijgt de opdracht om geen vrouw uit de Kanaänieten te nemen. Ga naar 

Laban, de broer van je moeder, en huw een dochter van hem. Hij geeft gehoor 

aan de woorden van Izak. Als hij daar is werkt hij 7 jaar voor Rachel maar 

Laban bedriegt hem en geeft in de avond zijn oudste dochter Lea aan Jakob.  

’s Morgens komt hij erachter dat het niet Rachel is maar Lea. Na een week 

trouwt hij met Rachel en hij werkt ook voor haar 7 jaar. Naast de 2 vrouwen 

worden de slavinnen Zilpa en Bilha zijn bijvrouwen. Jakob heeft geluisterd naar 

zijn vader. Hoe anders is dit met Ezau. Hij nam 2 Hethietische vrouwen. Heth is 

een zoon van Kanaän, waarnaar de Hethieten zijn vernoemd. Daarnaast heeft hij 

een dochter van Ismaël gehuwd. Over de Hethietische vrouwen wordt 

geschreven dat zij een bittere kwelling zijn voor Izak en Rebekka. Ezau luisterde 

niet naar zijn vader. Hoe is dit met ons? Luisteren wij naar onze Vader? Onze 

Vader wil zeggen, de Vader van onze Heere Jezus Christus. Mogen we Hem wel 

Vader noemen? Wij zijn toch geen kinderen van Hem? Dat klopt, maar we zijn 

als geadopteerde kinderen. Als een kind geadopteerd is, dan hebben de ouders 

dit uitgezocht. Wij mogen als geadopteerde kinderen onze Vader zeggen. Hij 

heeft ons uitgezocht. Hij heeft ons uitverkoren. Het is uitverkiezing, dat Hij ons 

wil aannemen als Zijn kind. Daar mogen we Hem dankbaar voor zijn. We 

mogen, net als de Heere Jezus, het Onze Vader bidden. In ons leven gebeuren er 

dan wonderlijke dingen: Uw Naam worde geheiligd, Uw wil geschiede. Anderen 

in onze omgeving kunnen het dan aan ons zien. Dat we anders zijn omdat Hij 

onze Vader wil zijn. Dan mogen we Hem roemen en bidden: van U is het 

Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Lezen/zingen Gezang 48:9 

 

U is en worde toegebracht   

het rijk, de heerlijkheid, de kracht,   

U onze Vader op de troon   

die tot ons zendt uw lieve Zoon,   

die ons door uwe Geest geleidt,   

U zij de lof in eeuwigheid. 



Vrijdag 27 januari 

 

Lezen Genesis 29:31-30:6 

Tekst: Genesis 29:35B  

Zij zei: Ditmaal zal ik de HEERE loven. Daarom gaf zij hem de naam Juda 

 

Is Hij al jouw Jezus? 

In de Bijbel staan veel namen. De wijze waarop namen gegeven worden zijn 

verschillend. 1. De Heere geeft aan hoe de zoon genoemd moet worden. Dit is 

bij Ismaël en Izak zo. 2. Er zijn namen waarbij niet aangegeven wordt hoe ze 

aan deze namen komen. Bijvoorbeeld Sem, Cham en Jafeth. 3. Er zij namen die 

de gemoedstoestand van de moeder weergeven of de naam die bedacht wordt bij 

de eerste aanblik van de baby.  Ezau werd door zijn uiterlijk “de harige” 

genoemd. De betekenis van de naam Jakob is “hij volgde” en de andere 

betekenis is “hiel”. Jakob had bij zijn geboorte de hiel van Ezau vast.  

Hoe heet je? Waarschijnlijk is jouw naam al voor de geboorte bedacht. 

Aanstaande ouders bedenken meestal van tevoren hoe de naam wordt. Als nog 

onbekend is of het een meisje of een jongen wordt, worden twee namen bedacht. 

Vaak werden kinderen vernoemd naar een familielid, bijvoorbeeld een oma of 

opa. Tegenwoordig krijgen de kinderen de namen die ouders mooi vinden. Soms 

hebben de namen een betekenis en wordt daarom deze naam uitgekozen voor 

een kind. De namen van de zonen van Jakob worden later ook de namen van de 

stammen van Israël. Lea kreeg eerst 4 zonen. De namen en hun betekenis zijn: 

Ruben, zie een zoon; Simeon, gehoord; Levi, aan iemand hechten  en Juda wat 

lofprijzing betekent. Daarna krijgt de slavin van Rachel, Bilha 2 zonen: Dan, hij 

heeft recht verschaft; en Naftali, mijn strijd. Zilpa, de slavin van Lea, krijgt ook 

2 zonen: Gad, geluk; en Aser; gelukkig. Daarna krijgt Lea weer 2 zonen: 

Issaschar, er is loon en Zebulon, woning. Daarna krijgt uiteindelijk ook Rachel  

2 zonen: Jozef, toevoegen en Ben-oni, zoon van mijn pijn. Jakob heeft de naam 

veranderd in Benjamin, zoon van de rechterhand of zoon van geluk. Lea roept 

het uit bij de geboorte van de 2 kinderen van Zilpa: wat ben ik gelukkig. Dat zie 

je ook terug in de namen: Dan en Naftali. Het is bijna niet voor te stellen dat ze 

dit zegt. Ze voelde zich achtergesteld bij Rachel. Jakob had Rachel lief en nam, 

bij wijze van spreken, Lea voor lief. Het is een en al jaloersheid in dit gedeelte. 

En dan toch gelukkig. De mooiste naam werd gegeven aan Juda, lofprijzing. Hij 

is de stamvader van de Zoon die de mooiste naam heeft van alle namen: Jezus. 

Deze naam betekent: Redder, Zaligmaker. Is Hij al jouw Jezus? Zie op Hem en 

geloof in Hem en Hij is jouw Zaligmaker.  

 

Lezen/zingen Psalm 62:5 

 

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 

mijn naam rust in de schutse Gods. 

O volk, uw God laat u niet vallen. 

Als gij voor Hem uw hart uitstort, 

vertrouw dat gij gezegend wordt; 

God is een schuilplaats voor ons allen. 



Zaterdag 28 januari 

 

Lezen Genesis 33:18-20 

Tekst: Genesis 33:20B De God van Israël is God  

 

Is de God van Israël ook jouw God? 

Nadat Jozef is geboren, zegt Jakob tegen Laban dat hij naar zijn woonplaats en 

zijn land wil gaan. Hij wil voor zijn eigen huis werken. Het kleinvee dat hij 

uitzoekt, vermeerdert zich door de zegen van de Heere. Het bezit van Jakob 

breidt zich snel uit. Laban en zijn zonen zijn hier boos over. Dan zegt de Heere 

dat Jakob terug moet gaan naar zijn familiekring en zegt daarbij dat Hij met hem 

zal zijn. Als Jakob op weg gaat achtervolgt Laban hem. De Heere spreekt tot 

Laban dat hij Jakob niets mag aandoen. Laban sluit een verbond met Jakob en 

belooft dat hij niet voorbij het gedenkteken, een steenhoop, naar Jakob zal gaan.  

Jakob vertrekt en brengt iedereen en alles aan de overkant van een beek en blijft 

zelf achter. Hij worstelt daar, in Pniël, met een Man waarover hij zegt dat hij 

God heeft gezien. Hij wordt mank aan zijn heup. De Heere verandert zijn naam 

in Israël, dat betekent: strijder met God. Daarna komt hij Ezau tegen. Hij is bang 

voor hem en zet vooraan zijn slavinnen met hun kinderen, daarachter Lea met 

haar  kinderen en daarachter Rachel met Jozef. Zelf gaat hij daarvoor staan. Hij 

biedt Ezau een leger van dieren aan. Het geschenk wordt uiteindelijk aanvaard. 

Ezau gaat zijn eigen weg en Jakob gaat naar Sukkoth, waar hij een huis voor 

zichzelf bouwt en hutten voor zijn vee. Dan komt hij veilig aan in Sichem. Hij 

koopt daar een stuk land waar hij zijn tent opzet en hij bouwt voor de Heere een 

altaar. Hij gaf dit de naam: De God van Israël is God. In Jakobs leven zijn veel 

ups en downs. Angst wordt steeds afgewisseld door vertrouwen. Is dat in ons 

leven ook niet zo? We hebben zorgen en angsten. Erken het maar: dat de God 

van Israël ook jouw God is. Hij zal  voor jou strijden. Aan het eind zien we dat 

Jakob een altaar bouwt. Dat hoeven wij niet te doen want het grote offer op 

Golgotha is gebracht. Wij wonen in huizen zoals Jakob woonde in tenten. Er is 

nog een huis dat belangrijk is. Morgen is het zondag. Ga je, als dat mogelijk is, 

op naar Gods huis. Bidt er maar om of het huis, waarin de gemeente samenkomt, 

Gods huis mag zijn. Dat Gods Geest dit mag doorwaaien zodat de voorganger 

woorden spreekt die eeuwigheidswaarde hebben en het mensen tot de Heere 

brengt. Zo krijgt Hij de eer die Hij verdient. We mogen Hem erkennen door de 

volgende geloofsbelijdenis uit te spreken: de God van Israël is ook mijn God.   

 

Lezen/zingen Psalm 20:1 

 

Moge de HEER u antwoord geven 

als u het kwaad benauwt. 

U wacht een onaantastbaar leven, 

zo gij zijn naam vertrouwt. 

God geeft zijn vaandel hoog verheven 

om ons zijn heil te tonen; 

daarin heeft Hij zijn wil geschreven: 

Mijn volk zal veilig wonen. 



 Zondag 29 januari 

 

Lezen Genesis 37:1-11 

Tekst: Genesis 37:11  

Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. 

 

De Heere geeft wijsheid 

Rachel overlijdt bij de geboorte van Benjamin en ook Izak is overleden.  

Jakob woont in het land Kanaän. Jozef is inmiddels 17 jaar. Hij hoedt het 

kleinvee, samen met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa. Jozef vertelt  

kwade geruchten over hen aan zijn vader. Wat Jakob daarmee doet, wordt niet 

beschreven. Wat wel direct hierna wordt vermeld, is dat Israël, deze naam wordt 

steeds afgewisseld met Jakob, Jozef meer lief had dan zijn andere zonen, want, 

zo staat er, hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Hoe vaak komt dit 

niet voor. Mensen krijgen een zogenaamd nakomertje. Oudere broers en zussen 

verzuchten het dan nogal eens: ons zusje/broertje mag veel meer dan wij vroeger 

mochten. Israël maakte voor Jozef een veelkleurig gewaad. Hij trok Jozef 

duidelijk voor ten opzichte van zijn broers. Zijn broers gingen hem haten en 

konden niet meer vriendelijk met hem praten. Wat een les voor ons. Laten we er 

voor zorgen dat niemand voorgetrokken wordt. Het leidt tot grote spanningen. 

Zelfs haat wordt hiermee opgeroepen. In Romeinen 12 vers 8 staat: Leef, zo 

mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.  

Jozef kreeg twee dromen. In de ene droom buigen de schoven van de broers zich 

voor de schoof van Jozef en in de andere droom buigen de zon, de maan en  

11 sterren voor Jozef neer. De broers begrepen direct wat de betekenis was van 

deze dromen. Wil je dan soms over ons regeren?, zeiden ze. Daarom haatten zij 

hem nog meer. Zijn vader bestraft Jozef maar hij hield de zaak in gedachten. In 

de Bijbel komen meer dromen voor. Het zijn profetische dromen. Een opvallend 

verschil met onze dromen is dat deze dromen altijd onthouden worden. Dromen 

zijn bedrog, zegt het spreekwoord. Maar hier is dit niet zo. Jozef kon de dromen 

niet zelf uitleggen. Later zegt hij: is de uitleg niet aan God? God gaf hem de 

wijsheid. Hij is niet wijs in zichzelf. Hij leeft in afhankelijk van de Heere. Hij 

verwachtte alles van de Heere. Verwacht je ook alles van Hem. Leef in 

afhankelijkheid van Hem en vertrouw op Hem, dan geeft Hij je een rijke schat 

van wijsheid in Zijn woord.    

 

Lezen/zingen Gezang 326:1 

 

Een rijke schat van wijsheid   

schonk God ons in zijn woord.   

Hebt moed, gij die op reis zijt,   

want daarmee kunt gij voort.   

Gods woord is ons een licht,   

en elk die in vertrouwen   

daarnaar zijn leven richt,   

die zal erin aanschouwen   

des Heren aangezicht. 



Maandag 30 januari 

 

Lezen Genesis 39:1-9 

Tekst: Genesis 39:9B  

Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? 

 

Eerlijk duurt het langst 

Israël vraagt aan Jozef om te gaan kijken hoe het met zijn broers gaat en met het 

kleinvee dat zij hoeden. Als de broers hem aan zien komen, willen ze hem 

doden, zodat zijn dromen niet uit kunnen komen, maar Ruben pleit ervoor om 

hem in een put te gooien. Ze trekken hem zijn mooie kleren uit en gooien hem in 

een put. Als er een karavaan met Ismaëlieten aan komt, die op weg is naar 

Egypte met allerlei koopwaar, stelt Juda voor om Jozef aan hen te verkopen, en 

dat gebeurt. Jozef wordt vervolgens verkocht in Egypte aan Potifar. Potifar is 

een hoveling van de farao en hoofd van de lijfwachten. De broers slachten een 

geitenbokje en dompelen het mooie gewaad van Jozef in het bloed. Dit wordt 

naar zijn vader gestuurd die er direct vanuit gaat dat Jozef door een wild dier is 

verscheurd. Hij rouwde veel dagen om hem. Ondertussen ziet Potifar dat de 

Heere met Jozef is. Hij krijgt zoveel vertrouwen in Jozef dat hij zijn persoonlijke 

bediende wordt en hij gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. De vrouw van 

Potifar ziet dat Jozef een mooie verschijning is en wil overspel met hem plegen. 

Jozef wil hier niets van weten en zegt de volgende woorden: Hoe zou ik dan dit 

grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? De Heere zegent Jozef in 

alles wat hij doet en deze zegen rust ook op alles wat Potifar bezat. Jozef houdt 

in alles rekening met de Heere. De vrouw van Potifar blijft aandringen en trekt 

op een keer zijn kleed uit. Jozef vlucht en de vrouw van Potifar is daar zo boos 

over dat ze doet alsof het andersom is. Zij laat het kleed zien aan haar man als 

bewijs en hij levert Jozef over aan de gevangenis. Ook daar wordt ervaren, door 

het hoofd van de gevangenis, dat de Heere met hem is.  

Eerlijk duurt het langst. Dat geldt voor een ieder van ons. Het is niet voor niets 

dat Jozef keer op keer ervaart dat hij gezegend is door de Heere. Dat wil hij niet 

opgeven. Zelfs niet voor de grootste verleidingen. Dat mag voor ons ook gelden. 

Vraag steeds maar weer of de Heere je wil leiden in jouw leven en je kracht wil 

geven om verleidingen te weerstaan. Die verleidingen zullen voor iedereen 

anders zijn. Voor jezelf kunt je dit wel invullen. De Heere weet ervan en zal je, 

als je er om vraagt, behoeden voor gevaren.  

Waar je mee in aanraking komt, word je mee besmet. Dat is hier duidelijk het 

geval met Potifar en met het hoofd van de gevangenis. Als mensen met ons in 

aanraking komen en wij als gezegende mensen door het leven gaan, en dat zijn 

we alleen door het geloof in de Heere Jezus, dan zullen zij dit merken. Wat zou 

het een zegen zijn als deze mensen dit ook als een zegen ervaren. 

 

Lezen/zingen Gezang 14:2 

 

De Heer is mijn Herder!     van goedheid en zegen, 

Hij waakt voor mijn ziel,    Hij schraagt me als ik wankel, 

Hij brengt mij op wegen    Hij draagt me als ik viel. 



Dinsdag 31 januari 

 

Lezen Genesis 40 

Tekst: Genesis 40:14A Maar denk aan mij, wanneer het u goed zal gaan 

 

Vergeet Hem niet te danken 

De schenker en de bakker van de farao hebben elk gedroomd. Zij kijken somber 

omdat niemand de dromen kan uitleggen. Dan is er uitkomst. God kan het 

uitleggen en gebruikt daar Jozef voor. De schenker ziet in zijn droom drie 

wijnranken. Hij perst de druiven uit in een beker en geeft de beker aan de farao. 

Binnen drie dagen zal de farao hem een hoge plaats geven en hem in zijn ambt 

herstellen. De bakker heeft drie manden met wit brood op zijn hoofd. In de 

bovenste mand zit allerlei voedsel dat door de vogels wordt opgegeten. Binnen 

drie dagen zal de farao hem een hoge plaats geven maar daarna zal hij 

opgehangen worden. Op de derde dag viert de farao zijn verjaardag en doet wat 

door Jozef is voorzegd. Tegen de schenker zegt Jozef: Maar denk aan mij, 

wanneer het u goed zal gaan. Hij zegt er in het kort bij wat er allemaal met hem 

is gebeurd: hij is ontvoerd uit zijn land en in de gevangenis gezet voor iets dat 

hij niet heeft gedaan. De schenker, die weer hoofd is geworden van de 

schenkers, denkt echter niet meer aan Jozef, maar hij vergeet hem. Je kunt je dat 

haast niet voorstellen. De schenker wordt na drie dagen hersteld in zijn positie, 

precies zoals Jozef heeft gezegd, en op dat moment is hij Jozef alweer vergeten.  

We kunnen hier wat van leren. Hoe vaak komt het niet voor dat we de Heere om 

iets vragen. Iemand in onze omgeving is ziek, of je bent zelf ziek. Artsen 

worden geraadpleegd, er wordt gebeden of de Heere de medicijnen en 

medicijnmeesters wil zegenen. Als we dan gezond zijn geworden, wat doen we 

dan? Gewoon door gaan waar we mee bezig waren voordat we ziek werden? Het 

gewone leven, met al de zaken die ons bezig houden, heeft weer alle tijd nodig. 

Of danken we Hem voor de genezing. Laten we het Hoofd van de artsen, de 

Geneesheer met een hoofdletter, niet vergeten. Nu is het zo dat niet alle mensen 

die ziek zijn beter worden. Ook niet als daar hartstochtelijk voor gebeden wordt. 

In ons gebed moet er altijd plaats zijn voor het “Uw wil geschiede”. Het zal 

altijd zo gaan zoals de Heere het wil. Dat is niet altijd de weg die wij voor ogen 

hebben. Rondom ziektes en het sterven van mensen, moeten we beseffen dat er 

na de zondeval geen eeuwig leven meer is op deze aarde. Maar er is wel eeuwig 

leven mogelijk. Dat is een leven in heerlijkheid door het geloof in de Heere 

Jezus, niet op deze aarde maar in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Dan 

zal het zijn dat we de Heere nooit zullen vergeten te loven en te prijzen.  

 

Lezen/zingen Gezang 15:1 

 

Loof nu, mijn ziel, de Here,              gij zijt met heel uw leven   

loof, al wat in mij is, zijn naam!             geborgen in zijn schoot.   

Vergeet niet, hoeveel keren              De Heer vernieuwt uw krachten   

de Here u heeft welgedaan.              als van een adelaar,   

Hij wil uw schuld vergeven,              Hij maakt wie Hem verwachten   

u redden van de dood,               al zijn beloften waar. 



Woensdag 1 februari 

 

Lezen Genesis 41:25-40 

Tekst: Genesis 41:16B God zal antwoorden 

 

Aardse voorspoed of hemels geluk? 

Twee jaar heeft het geduurd voordat Jozef uit de gevangenis komt. Dat is het 

moment dat het hoofd van de schenkers zich hem weer herinnert.  

De farao heeft 2 dromen. In de eerste droom zijn 7 mooie en vette koeien die 

opgegeten worden door 7 magere en lelijke koeien. In de tweede droom worden 

7 dikke en volle aren verslonden door 7 dunne aren. Alle magiërs en wijzen van 

Egypte worden ontboden bij de farao. Niemand kan de dromen uitleggen. Dan 

komt het hoofd van de schenkers bij de farao en vertelt: Toen ik in de 

gevangenis zat, samen met het hoofd van de bakkers, hebben wij allebei een 

droom gehad. Een jonge man, een slaaf van het hoofd van de lijfwacht, heeft 

onze dromen uitgelegd en zoals hij het zei, is het ook gebeurd. Ik werd in mijn 

ambt hersteld en het hoofd van de bakkers is opgehangen. De farao laat Jozef 

komen. Als Jozef voor de farao staat zegt hij: God zal antwoorden. De beide 

dromen zijn één. God maakt hierin bekend wat er gaat gebeuren. Er zullen 7 

jaren zijn van overvloed en daarna 7 jaren waarin niets zal groeien en er honger 

zal zijn. Dat de farao 2 keer gedroomd heeft betekent dat het voor God vaststaat 

en al snel zal gebeuren. Jozef geeft ook adviezen: stel een verstandige en wijze 

persoon aan over het land. Zorg dat er opzichters aangesteld worden die er voor 

zorgen dat in de 7 jaren van overvloed een vijfde deel van de opbrengst wordt 

verzameld zodat het land niet omkomt van honger in de 7 jaren die daarna 

komen. Jozef wordt aangesteld als onderkoning want, zegt de Farao, Zouden wij 

ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de Geest van God is? Jozef 

krijgt de ring van de hand van de farao en mooie kleren en sieraden en heeft 

alleen de farao boven zich. Waarschijnlijk is de ring een zegelring. Hiermee 

worden alle brieven verzegeld en alle wetten bezegeld. In de tijd dat de Heere 

Jezus op aarde kwam, wilden de mensen net zo’n koning van Jezus maken als 

Jozef in Egypte was. Een koning die alle macht heeft in het land. Een koning die 

zorgt voor voorspoed en geluk. Maar Hij werd geen aardse koning. Hier was Hij 

niet voor gekomen. Hij kreeg een hemelse troon. Daar zit Hij aan de rechterhand 

van de Vader. Willen we Hem dienen? Waar kiezen we voor: aardse voorspoed 

of hemels geluk? De aardse voorspoed is tijdelijk. Het hemels geluk is voor 

altijd. Daarbij gaat het er niet om dat we gelukkig zijn, al is dit wel zo, maar het 

gaat er om dat de 7 magere jaren, ons leven op aarde waarin het eren van Hem 

nog onvolkomen is, 7 eeuwige jaren worden waarin De Koning van de koningen  

lofprijzingen in overvloed krijgt. Gelukkig is het volk dat God tot Koning heeft. 

 

Lezen/zingen Psalm 144:6 

 

Gelukkig is het volk dat t' allen tijde 

staat maken mag, o HEER, op uw geleide. 

Gelukkig 't volk, waaraan Gij welvaart geeft, 

het volk dat U, o God, tot Koning heeft! 



Donderdag 2 februari 

 

Lezen Genesis 45:1-13 

Tekst: Genesis 45:5B  

God heeft mij vóór jullie uit gezonden tot behoud van jullie leven 

 

Is Hij het middelpunt van je leven? 

De geschiedenis van Jozef en zijn broers in Egypte leest als een roman. Alle 

elementen die in een roman horen, komen er in voor. Problemen worden steeds 

groter en aan het eind worden de problemen opgelost en is er een happy end 

anders gezegd: en ze leefden nog lang en gelukkig. Er is wel een groot verschil 

met een roman. Een roman is een verzonnen verhaal en deze geschiedenis is 

werkelijk gebeurd. Het is gebeurd omdat de Heere het zo wilde. Het is ook een 

belangrijke geschiedenis voor Zijn volk Israël. Jozef is onderkoning geworden. 

Na de 7 jaren van overvloed zijn er nu de 7 magere jaren. Jakob stuurt 10 van 

zijn zonen naar Egypte omdat hij heeft gehoord dat daar overvloed is en zij 

hebben honger. Benjamin mag niet mee. De broers keren terug zonder Simeon. 

Jozef houdt hem vast zodat de broers terug moeten komen met Benjamin. Jozef 

gaf opdracht hun zakken met koren te vullen en bij ieder het geld waarmee ze 

betaalden erbij te leggen. Als ze het geld zien, geeft dat grote spanning voor de 

broers. Door de terugkerende honger moeten ze weer naar Egypte. Jakob wil 

niet dat Benjamin meegaat maar als Juda borg voor hem staat, geeft hij hem met 

angst en beven mee. Jozef maakt zich bekend bij zijn broers en Jakob mag met 

iedereen die bij hem hoort in Gosen, een soort provincie in Egypte, gaan wonen. 

Het duurt dan nog 5 jaar voor de hongersnood over zal zijn.  

Jozef zegt steeds weer dat alles is gegaan zoals God het wilde. In vers 5B komt 

dit heel duidelijk naar voren: God heeft mij vóór jullie uit gezonden tot behoud 

van jullie leven. Hetzelfde is ook voor ons gebeurd. Zo’n 2000 jaar geleden 

werd de Heere Jezus vóór ons uit gezonden. En ook: Hij is vóór ons uit 

gezonden tot behoud van ons leven. Dit behoud van ons leven kostte wel Zijn 

leven. Hij moest sterven zodat wij mogen leven. Geloof je het dat Hij voor jou is 

gezonden tot behoud van je leven? Dan zal er ook een happy end zijn. Daarin 

gaat het niet om een lang en gelukkig leven voor jezelf maar om een eeuwig 

gelukkig leven dat gericht is op Hem die ons behoud mogelijk heeft gemaakt. 

Hij zal volledig in het middelpunt staan. Is dat nu ook al zo? De Allerhoogste 

verdient het, ook vandaag, om het middelpunt te zijn in al je doen en laten.  

 

Lezen/zingen Gezang 288:5 

 

Ja, Hij zal ons geleiden   

in 't schone paradijs, 

het bruiloftsmaal bereiden   

zijn grote naam ten prijs.   

De liefde die wij zingen,   

zo schoon, zo ongekend,   

zal uit de bron ontspringen   

van God ons middelpunt. 



Vrijdag 3 februari 

 

Lezen Exodus 1:6-17 

Tekst: Exodus 1:17 De vroedvrouwen vreesden echter God en deden niet wat de 

koning van Egypte tot hen gesproken had, maar lieten de jongetjes in leven 

 

Vrees de Koning 

Jakob, Jozef en zijn broers zijn gestorven. Het volk Israël wordt talrijk en er 

komt een koning die Jozef niet heeft gekend. Deze koning ziet met lede ogen 

aan dat Israël uit steeds meer mensen bestaat. Hij vreest voor zijn macht. Met 

deze vrees wordt angst bedoeld. Hij verwacht dat Israël talrijker en machtiger 

zal worden dan Egypte. Hij onderdrukt de Israëlieten met dwangarbeid en stelt 

opzichters over hen aan. Angst is een slechte raadmeester want het volk wordt 

nog talrijker. Dan geeft hij opdracht aan de vroedvrouwen om de jongetjes bij 

hun geboorte te doden. De vroedvrouwen geven hier geen gehoor aan want zij 

vrezen God. Dit is een totaal andere vrees. De vrees voor de Heere betekent 

eerbied hebben voor Hem. Zij  vreesden de koning van Egypte niet. Voor hem 

hadden ze geen eerbied omdat deze koning een strijd aangaat tegen de Koning 

(met een hoofdletter). Toen Jezus was geboren, was er ook een koning die 

vreesde dat hij zijn macht zou gaan verliezen. Hij liet alle jongetjes van 2 jaar en 

daaronder in de omgeving van Bethlehem ombrengen. Jezus was toen al naar 

Egypte geleid.  

In Nederland hebben we een koningshuis. We zien in deze geschiedenis dat het 

belangrijk is om een koning te hebben die God vreest. Daarom mag er ook veel 

gebed zijn voor ons koningshuis, dat zij de Heere vrezen en ons land dienen in 

afhankelijkheid van Hem. Dat zal zegen brengen. Vrees je de Koning (met een 

hoofdletter) al. We hoeven niet bang te zijn voor Hem want de straf voor onze 

zonden is al betaald door Koning Jezus. Hij was namelijk ook Priester in de orde 

van Melchizedek. Hij offerde het volkomen Lam, namelijk Zichzelf. Nu zit Hij 

op de troon en is Hij Koning. Wat heerlijk dat we een Koning hebben die we 

mogen vrezen maar waar we niet bang voor hoeven te zijn. Als we die Koning 

vrezen dan zal dat een zegen zijn voor onszelf en de mensen om ons heen. Dan 

zullen we groeien in het geloof, waarbij we juist Johannes 3:30 ervaren: Hij 

moet meer worden, ik echter minder. Doe het maar, net als de vroedvrouwen in 

Egypte: Vrees de Koning. 

 

Lezen/zingen Psalm 22:12 

 

Dit zal gedenken wie zich nog verweert, 

tot alle natie zich tot Hem bekeert 

en voor de Koning die het al regeert 

zich neer zal buigen. 

De verste einden zullen het getuigen, 

dat niets gelijk aan zijn verheven macht is, 

dat Hem de heerlijkheid, dat Hem de kracht is, 

het Koninkrijk! 

 



Zaterdag 4 februari 

 

Lezen Exodus 2:1-10 

Tekst: Exodus 2: 10B   

Zij gaf hem de naam Mozes. Want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. 

 

Kruiwagen 

In Gosen worden veel kinderen geboren. Velen zullen de jongetjes zoveel 

mogelijk verborgen hebben gehouden. De moeder van Mozes verbergt hem drie 

maanden. Ze maakt een mandje waterdicht en doet Mozes erin. Ze legt het in het 

riet aan de oever van de Nijl. Zijn zus gaat op een afstand staan om te kijken wat 

er gaat gebeuren. De dochter van de farao gaat zich wassen in de Nijl en ziet het 

mandje. Ze laat het ophalen. Als  zij het opendoet huilt Mozes. Ze krijgt 

medelijden met hem. Zijn zus zegt tegen haar: Zal ik iemand halen die het kan 

voeden? En dat gebeurt. Ze haalt haar moeder op en zij mag voor hem zorgen tot 

hij groot is geworden. Als het jongetje groot is brengt zijn moeder hem naar de 

dochter van de Farao. Zij geeft hem de naam Mozes. Dat betekent: uit het water 

gehaald. De moeder van Mozes mag hem voeden en opvoeden tot hij groot is 

geworden.            Vooral in de eerste levensjaren is opvoeding heel belangrijk. 

Kleine kinderen doen vaak hun ouders na. Ouders zijn voor hen een voorbeeld. 

Ongetwijfeld heeft Mozes veel gehoord over de geschiedenis van Israël.                                           

Als je iets bijzonders wilt, bijvoorbeeld een baan bij een klein bedrijf, dan is het 

handig om een kruiwagen te hebben. Met een kruiwagen wordt dan bedoeld, 

voortgeholpen worden -, gesteund worden door iemand. Heb je, met eerbied 

gesproken, een kruiwagen voor de Heere? Iemand die je steunt? Iemand die 

pleitbezorger is voor jou? De Heere Jezus wil jouw pleitbezorger zijn. Hij zal 

dat zijn als je gelooft dat Hij je Redder is.  Mozes heeft geen kruiwagen nodig. 

De Heere heeft ervoor gezorgd dat hij blijft leven en bij de dochter van de farao 

gaat wonen. De Heere zorgt er zo voor dat Mozes in latere tijd weet hoe hij 

ingang kan krijgen bij de farao.  

Hij zal woordvoerder worden namens Israël en, dat is nog belangrijker, hij zal 

woordvoerder zijn van de Heere, de God van Israël. De Heere zal er voor zorgen 

dat de Exodus, de uittocht, uit Egypte zal plaatsvinden. Hij redt Israël uit de 

hand van de Egyptenaren en leidt het uit Egypte naar een goed en ruim land, 

naar een land dat overvloeit van melk en honing. Voor ons is er ook een Exodus 

mogelijk. Er is een eeuwig land dat overvloeit van melk en honing. Daar wil de 

Heere ons naartoe geleiden. We kunnen er komen door te geloven in de 

Pleitbezorger Jezus Christus. Daar mogen we amen op zeggen. 

 

Lezen/zingen Gezang 48:10 

 

Amen dat is: zo zal het zijn.    

Al is 't geloof maar zwak en klein,    

Gods goede trouw is groot en sterk    

en Christus pleit voor heel zijn kerk.    

Waar in zijn naam gebeden is,    

is Amen zeker en gewis. 



Zondag 5 februari 

 

Lezen Exodus 2:11-17 

Tekst: Exodus 2:17B Mozes stond op, verloste hen en gaf hun kudde te drinken. 

 

Welk karakter heb je? 

Mozes is een volwassen man geworden. Hij doodt een Egyptenaar die een 

Hebreeuwse man sloeg. Daarna ziet hij twee Hebreeuwse mannen vechten en 

wijst de schuldige terecht. Deze zegt tegen Mozes: wil je mij net zo doden als je 

de Egyptenaar hebt gedaan? Mozes wordt bang omdat het bekend is geworden 

dat hij de Egyptenaar heeft gedood. De farao komt het te weten en wil hem 

doden. Mozes vlucht naar het land Midian. Bij een put komen 7 dochters van de 

priester van Midian. Als ze willen putten worden ze weggejaagd door herders 

maar Mozes verjaagt de herders en helpt met putten. Mozes versloste hen en gaf 

hun kudde te drinken. Daarna wordt hij uitgenodigd bij de vader van deze 

dochters en krijgt hij Zippora als vrouw. 

Het is duidelijk dat Mozes een opvliegend karakter heeft of positiever gezegd 

een spontaan karakter. Wat hij denkt doet hij direct. In het eerste geval doodt hij 

een Egyptenaar. Dat is een grote zonde. In het tweede geval helpt hij de dochters 

van de priester van Midian door de herders te verjagen en hen te helpen met 

putten. Dat is positief gedrag. Hoe is jouw karakter? Ben je opvliegend, net als 

Mozes? Of ben je rustig van aard? Er zijn heel wat karaktereigenschappen op te 

noemen: barmhartig, bescheiden, betrouwbaar, consequent, eerlijk, enthousiast, 

geduldig, hulpvaardig, zorgzaam en zo kunnen er nog heel veel worden 

opgenoemd. Als we kijken naar de profeten en de apostelen in de Bijbel zijn het 

allemaal verschillende mensen, ieder met hun eigen karakter. Als voorbeelden: 

Petrus, een apostel die heel spontaan reageert en Johannes die vaak ingetogen 

reageert. Dit zijn geen karaktereigenschappen die je tegenover elkaar moet 

zetten. De Heere gebruikt mensen met heel verschillende karakters.  

Welk karakter heb je? In een christelijke gemeente zijn mensen die creatief zijn 

of goed zijn in het helpen van mensen of goed zijn in het uitleggen van de 

Bijbel. Wie je ook bent en wat je karakter ook is, de Heere kan je altijd 

gebruiken. Niet iedereen hoeft een taak te hebben die in een gemeente is 

vastgelegd. Ook als ‘gewoon’ gemeentelid kun je veel doen. Daarnaast is er veel 

te doen in je omgeving. De naaste kan dichtbij zijn en veraf.  

Voor zendingsorganisaties,  in de politiek,  bij schoolactiviteiten en in tal van 

verenigingen zijn ook veel mensen nodig. In het gebed is het goed om het aan de 

Heere te vragen: wilt U mijn karaktereigenschappen gebruiken in Uw dienst? 

Dan zal het ook gebeuren dat Hij je gaat gebruiken op de plaats en tijd die Hij 

voor jou heeft weggelegd. 

 

Lezen/zingen Gezang 47:1 

 

Jezus die langs het water liep    Hij komt misschien vandaag voorbij 

en Simon en Andreas riep,    en roept ook ons, roept u en mij, 

om zomaar zonder praten    om alles op te geven 

hun netten te verlaten,       en trouw Hem na te leven. 



Maandag 6 februari 

 

Lezen Exodus 2:23-3:10 

Tekst: Exodus 2:25 God zag naar de Israëlieten om en ontfermde Zich over hen. 

 

Beloofd is beloofd 

God hoort het hulpgeroep en gekerm van de Israëlieten en gedenkt aan Zijn 

verbond met Abraham, Izak en Jakob. Mozes hoedt het kleinvee van zijn 

schoonvader Jethro en komt bij de berg Horeb. Hij ziet een doornstruik in brand 

staan terwijl deze niet wordt verteerd. Dat is zo indrukwekkend dat hij dichterbij 

wil komen om te zien waarom de doornstruik niet verbrandt. Vanuit het midden 

van de doornstruik roept God tot Mozes dat hij niet dichterbij moet komen en 

zijn schoenen uit moet doen. Hij maakt zich bekend als de God van de 

aartsvaders. Mozes bedekt zijn gezicht want hij is bevreesd om God aan te 

kijken. God zegt tegen Mozes dat Hij de onderdrukking van Zijn volk heeft 

gezien en dat Hij het geschreeuw om hulp gehoord heeft. Hij geeft opdracht aan 

Mozes om naar de farao te gaan en het volk Israël te leiden uit Egypte naar het 

beloofde land. 

Er valt een hoop te leren uit het gedeelte dat we net hebben gelezen. De Heere 

denkt aan wat hij Abraham, Izak en Jakob heeft beloofd. Hij beloofde een talrijk 

nageslacht en een land dat overvloeit van melk en honing. Wat Hij belooft doet 

Hij ook. Hoe is dat bij jou. Beloofd is beloofd. Hoe gemakkelijk zeggen we het 

niet tegen iemand: ik kom gauw een keer langs. De tijd gaat voort. Er is van 

alles dat deze tijd opslokt. Bedenk van te voren of iets wat je wilt beloven ook 

waargemaakt kan worden. Dit voorkomt leed bij anderen die op je rekenen.  

De Heere ziet en hoort de Israëlieten. Hij ziet en hoort ook ons. Dat is 

bemoedigend. We mogen roepen tot hem als we hulp nodig hebben. Hij ziet ook 

wat we allemaal meemaken. Hij gaat met ons mee, heel ons leven. Houd je vast 

aan Hem. Hij belooft dat we intens gelukkig zullen worden als we geloven in de 

Heere Jezus. Dat zal Hij doen. Bij Hem is het altijd: Beloofd is beloofd. 

Mozes wil dichter bij de doornstruik komen maar de Heere geeft aan dat hij niet 

dichterbij mag komen en zijn schoenen uit moet doen omdat het heilige grond is. 

Het was voorheen geen heilige grond, dat is het geworden omdat de Heere sprak 

vanuit de doornstruik. Mozes doet wat van hem gevraagd wordt en bedekte ook 

zijn gezicht. Mozes heeft eerbied voor de Heere. Hebben wij ook eerbied voor 

Hem? Als we spreken over of tot Hem, dan is het belangrijk om dat met eerbied 

te doen, want Hij is een indrukwekkende God die dat waard is.  

 

Lezen/zingen Psalm 89:3 

 

Uw macht bezingen, HEER, de engelen in koor. 

Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. 

Geen enkel schepsel, HEER, hoe hoog in 't licht gezeten, 

hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. 

Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen 

in eerbied en ontzag uw grote troon omringen. 

 



Dinsdag 7 februari 

 

Lezen Exodus 3:10-22 

Tekst: Exodus 3:12A En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn 

 

Leer spreken in afhankelijkheid 

Mozes krijgt opdracht naar de farao te gaan en de Israëlieten uit Egypte te 

leiden. Hij heeft veel twijfel over zichzelf. Wie ben ik dat ik dat zou kunnen 

doen, zegt hij tegen God. De Heere zegt: Ik zal met u zijn. Mozes heeft veel te 

vragen: Wat moet ik tegen de Israëlieten zeggen? Welke naam kan ik noemen? . 

IK BEN DIE IK BEN zegt God. Zeg: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. 

Zijn naam wordt met hoofdletters geschreven. Toen maakte God het helemaal 

af: De HEERE, de God van uw vaderen, heeft mij naar u toegezonden. Mozes 

heeft nog veel meer vragen. In Exodus 4 krijgt Mozes wondertekenen die hij kan 

laten zien om te bewijzen dat het de HEERE is die hem stuurt. Als hij de staf op 

de grond gooit wordt het een slang en als hij deze bij de staart pakt, is het weer 

een staf. Als hij een hand in zijn boezem steekt, wordt deze melaats en als hij 

deze er weer in steekt, wordt de hand weer normaal. Als hij water uit de Nijl op 

het droge uitgiet, zal het bloed worden. Dan komt de laatste opmerking van 

Mozes: ik spreek onduidelijk en moeizaam al van kinds af aan. De Heere zegt 

tegen hem: Ik zal Zelf met uw mond zijn. Dan geeft de Heere hem een hulp die 

goed kan spreken. Het is zijn broer Aäron. En de Heere zegt tenslotte dat hij 

zowel Mozes als Aäron de woorden in de mond zal leggen en hen zal leren wat 

ze moeten doen.            Wat zijn er veel twijfels bij Mozes. Dat is geen wonder. 

Het is bij de Israëlieten en de Egyptenaren bekend dat hij een Egyptenaar heeft 

omgebracht. Wie ben ik dan, dat ik tegen Israël ga zeggen dat ze bevrijd 

worden. Ze zullen niet zomaar vertrouwen in mij hebben. Later zien we dit ook 

bij Paulus. Hij werd niet vertrouwd door christenen. Dat is geen wonder want 

het is in eigen kracht onmogelijk om te geloven dat een christenvervolger 

christen wordt. Alleen de Heere kan overtuigen. Mozes beseft dat hij met veel 

overtuigend bewijs moet komen om de Israëlieten te overtuigen dat hij niet voor 

zichzelf komt. De Heere zorgt er zelf voor dat het allemaal goed komt. Als 

Mozes ook nog het argument heeft dat hij moeilijk spreekt geeft de Heere zijn 

broer als hulp. Wat kunnen er bij ons ook een twijfels zijn. Velen vinden het 

moeilijk om te spreken. We mogen vragen of de Heere ons wil leren spreken. 

Dat spreken kan alleen in afhankelijkheid van Hem. Vraag het maar op de 

momenten dat je dit nodig hebt: Heere wilt U mij de woorden in de mond 

leggen. Hij zal het doen en zal er ook voor zorgen dat je hulp krijgt van iemand, 

als dat nodig is. Twijfelen aan jezelf. Dat is niet vreemd. Maar, twijfel niet aan 

de HEERE. De IK BEN is er altijd. Hij  zal met je zijn al de dagen van je leven. 

 

Lezen/zingen Gezang 285:4 

 

Geef vrede, Heer, geef vrede,     die onze mond leert spreken 

bekeer ons felle hart.      en onze handen leidt. 

Deel ons uw liefde mede,     Maak ons een levend teken: 

die onze boosheid tart,    uw vrede wint de strijd! 



Woensdag 8 februari 

 

Lezen Exodus 8:16-19 

Tekst: Exodus 8:18A De magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde om 

muggen voort te brengen, maar zij konden het niet.  

 

De vijand is machtig maar niet almachtig 

Mozes gaat naar Egypte. De Heere geeft opdracht aan Aäron om Mozes 

tegemoet te gaan in de woestijn. Mozes vertelt Aäron alles wat de Heere tegen 

hem heeft gezegd. Samen verzamelen zij de oudsten van Israël. Aäron spreekt 

en doet de tekenen voor het volk. Dan gebeurt er een wonder. Het volk geloofde. 

Hoe anders is dit bij de farao. Hij reageert met strafmaatregelen voor het volk 

Israël. De dwangarbeid wordt verzwaard. De voormannen van Israël zijn hier 

niet blij mee. Mozes en Aäron doen bij de Farao het wonderteken van de staf die 

verandert in een slang. De magiërs van Egypte kunnen dit ook. Mozes moet de 

volgende woorden spreken van de Heere: laat Mijn volk gaan, zodat ze Mij 

kunnen dienen. Het hart van de farao is verhard door de Heere. De farao laat het 

volk niet gaan. Dan volgen de 10 plagen. Bij de eerste plaag wordt het water van 

de Nijl veranderd in bloed. De Egyptische magiërs doen hetzelfde. Bij de tweede 

plaag strekte Aäron zijn hand uit over de wateren van Egypte, en er klommen 

kikkers uit en zij bedekten het land Egypte. De magiërs deden hetzelfde met hun 

bezweringen. Dan komt de derde plaag. Aäron strekte zijn hand uit met zijn staf  

en sloeg het stof van de aarde, en de muggen kwamen op de mensen en op de 

dieren. De magiërs proberen hetzelfde te doen maar zij konden het niet. De 

vijand is machtig maar niet almachtig. Er is er maar één Die almachtig is en dat 

is de Almachtige God. De God van Abraham, Izak en Jakob. De God van Israël.  

Ook hedendaagse magiërs kunnen veel. Mensen kunnen daar van onder de 

indruk raken. Het is beter om je niet in te laten met magiërs. De hedendaagse 

medische wetenschap kan ook veel. In de vorige eeuw lag een keizer op sterven 

en hij werd 2 jaar in leven gehouden. Uiteindelijk stierf hij. Wat de medische 

wetenschap niet kan, is mensen in leven houden. En ze kan ook geen doden 

opwekken. De Almachtige God is waarlijk almachtig. Hij kan doden opwekken 

en zal dat ook doen. Als de Heere Jezus terugkomt, zullen de levenden en de 

doden geoordeeld worden. Als we wijzen op Zijn verzoenend bloed zullen we 

opgewekt worden uit de dood en eeuwig en volkomen leven. Is dat magisch? 

Nee, dat is het wonder van genade van de God van Israël Die doden doet 

herleven. Hij geleidde Israël uit Egypte naar het beloofde land en Hij geleidt 

iedereen die gelooft in de Heere Jezus naar het eeuwige beloofde land. 

 

Lezen/zingen Gezang 9:7 

 

De Heer, zijn naam zij lof,   

werpt levenden in 't stof,   

doet doden weer herleven.   

De trotsen slaat Hij neer.   

Geringen wordt de eer   

van edelen gegeven. 



Donderdag 9 februari 

 

Lezen Exodus 10-21-29 

Tekst: Exodus 10:23 Zij zagen elkaar niet, en drie dagen lang stond niemand op 

van zijn plaats. Voor alle Israëlieten echter was het licht in hun woongebieden. 

 

Licht middenin de duisternis 

Bij de vierde plaag komen er steekvliegen. Toen riep de farao Mozes en Aäron, 

en zei: Ga heen, breng offers aan uw God in dit land. Mozes vindt dit niet juist 

en zegt: laat ons drie dagreizen ver de woestijn in gaan zodat wij offers kunnen 

brengen aan de Heere. De farao vindt het goed maar wil dat ze niet te ver weg 

gaan en vraagt om te bidden voor hem. Mozes bidt en de steekvliegenplaag 

houdt op. De farao is niet te vertrouwen want toen het leed geleden was, liet hij 

hen niet gaan. Bij de vijfde plaag is er veepest. Bij de zesde plaag komen de 

magiërs weer in beeld. Bij de mensen en dieren ontstonden zweren. De magiërs 

konden niet voor Mozes staan vanwege de zweren. Bij de zevende plaag komt er 

verwoestende hagel in Egypte, behalve in het land Gosen. De achtste plaag is 

sprinkhanen. Wat nog over is van het gewas en de vruchten, na de hagel, wordt 

door de sprinkhanen opgegeten. Na deze plaag komen er drie dagen duisternis. 

De farao wil Mozes niet meer zien en Mozes zegt tegen de farao dat hij juist 

heeft gesproken: ik zal u niet meer onder ogen komen. 

De negende plaag: drie dagen totale duisternis, behalve bij de Israëlieten.  

Deze duisternis zorgt ervoor dat de Egyptenaren niet van hun plaats komen. 

Het is niet te vergelijken met een donkere nacht die wij wel eens meemaken. 

Bij de Israëlieten  was het wel licht. Het was het licht middenin de duisternis. 

Op Golgotha was het gedurende drie uur donker. Dat is dezelfde duisternis. Er 

kan, door zorgen, ziektes en rouw, veel duisternis zijn in ons leven. Middenin 

deze duisternis is het goed om te beseffen dat het Licht uiteindelijk overwint.  

Jezus zegt: Ik ben het Licht van de wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de 

duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Dat mag troost 

geven. De farao wil wel van de plagen afkomen maar wil de regie niet uit 

handen geven, Israël mag vertrekken, maar zonder kleinvee en runderen. Hoe 

anders is dit met Mozes. Hij heeft in alles de Heere op het oog. Hij wil het 

kleinvee en de runderen niet achter laten want ze zijn nodig als offers voor de 

Heere. Willen wij de regie van ons leven uit handen geven? Doe het maar, want 

dan zul je ervaren dat Hij het Licht is dat alle duisternis zal doen wijken.  

 

Lezen/zingen Psalm 18:8 

 

Gij immers zult het arme volk verhogen,                            

en Gij vernedert, HEER, de trotse ogen. 

Gij zijt mijn licht, de lamp die voor mij schijnt, 

waarvoor de dichte duisternis verdwijnt. 

Met U durf ik mij in de strijd te wagen, 

de legerbenden op de vlucht te jagen. 

Met U ga ik door water en door vuur, 

en met mijn God spring ik over een muur. 



Vrijdag 10 februari 

 

Lezen Exodus 12:21-33 

Tekst: Exodus 12:27B Toen knielde het volk en boog zich neer 

 

Gered door het bloed 

Door de Heere wordt het Pascha ingesteld. In Israël is dat ook nu nog een 

belangrijk feest. De kinderen stellen vragen over het Pascha. Er wordt uitgebreid 

over gesproken. De betekenis hiervan staat in Exodus 12 vers 27: Dit is een 

Paschaoffer voor de HEERE, Die in Egypte de huizen van de Israëlieten 

voorbijging, toen Hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. Als Mozes 

dit vertelt,  gebeurt er iets heel bijzonders. Het volk knielde en boog zich neer. 

Ze beseffen dat het de Heere is Die dit heeft ingesteld en dat Hij hen uit het land 

Egypte zal geleiden. Bij de instelling van het Pascha wordt precies verteld 

wanneer en hoe het gevierd moet worden.   

Mozes roept de oudsten van Israël bij elkaar op de avond vóór de uittocht. Het 

paaslam moet geslacht worden. Dan moeten ze een bosje hysop nemen en het in 

het bloed dopen dat in een schaal is gedaan. De bovendorpel en de beide 

deurposten moeten  bestreken worden met het bloed en niemand mag de deur 

uitgaan tot de volgende morgen. Die nacht trok de Heere door het land om 

Egypte te treffen. Als hij bloed ziet op de bovendorpel en de beide deurposten 

gaat hij voorbij. In de huizen waarin dit niet is gebeurd, zal al het eerstgeborene 

gedood worden van de mensen en de dieren.  Als het gericht is voltrokken, wil 

de farao dat het volk Israël zo snel mogelijk vertrekt. Ze mogen alles meenemen 

wat ze willen. Israël handelt hierin precies zoals de Heere hen heeft bevolen. 

Was er een uitweg voor de Egyptenaren? Ja, die was er. Als zij hetzelfde hadden 

gedaan als de Israëlieten: knielen en voor de Heere neerbuigen en luisteren naar 

Zijn wil. Zijn wil was: bloed strijken aan de bovendorpel en beide deurposten. 

Kunnen wij gered worden uit onze slavernij, dat zijn onze zonden? Ja dat kan. 

Er hoeft geen bloed meer te vloeien want dat is al op Golgotha gedaan. Door het 

geloof in het verzoenend bloed van de Heere Jezus en door te geloven dat Hij de 

Verzoener is, kunnen we gered worden. We mogen de Heere danken dat het 

Pasen is geworden. Zijn Eerstgeborene en enige Zoon is opgestaan uit de doden. 

Als de Heere Jezus terugkomt, zullen levenden die geloven en doden die 

geloofden in het Paaslam, uitgeleid worden naar de nieuwe hemel en de nieuwe 

aarde. Slavernij en onderdrukking, christenvervolging en ellende zal er niet meer 

zijn. Bloed hoeft er dan niet meer te vloeien. Er hoeft dan niet meer geofferd te 

worden omdat iedereen dan in eeuwigheid zonder zonde zal zijn. Wat een 

heerlijk en blij vooruitzicht is dit.  

 

Lezen/zingen Psalm 17:7 

 

 

O blij vooruitzicht dat mij streelt, 

 
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen, 

 
U in gerechtigheid aanschouwen, 

 
verzadigd met uw godd’lijk beeld. 

 



Zaterdag 11 februari 

 
Lezen Exodus 14:21-31 

Tekst: Exodus 14:13B Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de 

HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken!  

 

Wees niet bevreesd, houd stand 

Israël is onderweg. De Heere leidt hen niet door het land van de Filistijnen, 

hoewel dat korter is, maar door de woestijn naar de Schelfzee. Hij wil 

voorkomen dat ze terug willen keren naar Egypte bij het zien van oorlog. De 

Heere kent Zijn volk en Hij kent ons. Hij leidt ons door het leven. Soms ervaren 

we dit als een woestijnreis. Er is geen kalme reis beloofd maar wel de 

mogelijkheid voor een behouden aankomst. In de woestijn beschermt de Heere 

Israël tegen de zinderende zon van de dag en wijst hen de weg in de wolkkolom 

en tegen de koude donkere nachten in een vuurkolom. Dan komen ze bij de 

Schelfzee. Ze zien de farao en zijn legers achter hen aankomen. Ze zijn er bang 

van geworden, maar Mozes zegt: Wees niet bevreesd, houd stand. Om in de 

veilige haven aan de overkant te komen, hebben ze een doorwaadbare plek 

nodig in de Schelfzee of een ark. Maar de ark was er alleen bij Noach. Mozes 

strekt zijn hand uit over de zee. De Heere zorgt er voor dat de zee droog wordt 

en er rechts en links een muur van water ontstaat. Het volk trekt naar de 

overkant. De Egyptenaren gaan achter hen aan door de zee met hun paarden, 

strijdwagens en ruiters. Dan strekt Mozes zijn hand weer uit en vloeit de zee 

terug naar zijn oorspronkelijke plaats. De Egyptenaren komen  allemaal om. 

Wees niet bevreesd, houd stand. Als we deze woorden niet nodig hebben omdat 

we het prima voor elkaar hebben en helemaal niet bevreesd zijn, dan moeten we 

toch nadenken of het in ons leven wel klopt. Als we geen angst hebben omdat de 

Heere kracht geeft door de Heilige Geest, dan is het goed. Maar als we niet 

bevreesd zijn omdat we vertrouwen hebben in onszelf dat gaat het mis. De 

Egyptenaren hadden het leger helemaal op orde. Als dit leger op je af komt 

vrees je voor je leven. Het zou vreemd zijn als dit niet zo was. In ons leven kan 

er veel op ons af komen. Dan mogen we vragen of de Heere er voor wil zorgen 

dat we stand houden, zodat we niet bevreesd zijn. Vóór ons het water waar we 

niet doorheen kunnen komen. Achter ons een onoverwinnelijk leger. Dwars door 

deze onmogelijkheden is het de Heere die een weg baant. Soms door het leger te 

verwarren, soms door een weg te banen door de zee. Hoe dan ook. Hij wil voor 

je zorgen ook vandaag. Wees niet bevreesd, houd stand. 

 

Lezen/zingen Psalm 78:5 

 

Toen onze vaad'ren in Egypte waren, 

toen deed Hij hen zijn wonderen ervaren. 

Hij bracht hen veilig met een hand van liefde 

dwars door de zee, toen Hij het water kliefde 

en rechts en links tot staan bracht als een muur. 

Hij ging hen voor in wolkkolom en vuur. 



Zondag 12 februari 

 

Lezen Exodus 16:12-24 

Tekst: Exodus 15:25A Hij (Mozes) riep tot de HEERE 

 

Morren of lof zingen? 

Na de tocht door de Schelfzee wordt er een loflied gezongen. Het volk Israël 

gaat drie dagen door de woestijn en vindt geen water. Dan beginnen de 

Israëlieten  te morren. Er is dorst. In de put die ze daar aantreffen is alleen bitter 

water. De Heere zorgt ervoor dat het water zoet wordt. Toen kwamen zij bij 

Elim. Daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Als ze verder 

gaan beginnen ze weer te morren. Ze hebben honger. De Heere zorgt voor vlees, 

’s avonds zijn er kwartels, en Hij zorgt voor brood, ’s morgens als de dauw 

optrekt zien ze iets vlokkigs. Het is manna. Hiervan kunnen ze brood en koeken 

bakken. Ze mogen alleen de hoeveelheid nemen die ze voor 1 dag nodig hebben 

en niet meer. Zes dagen is er manna maar op de Sabbath niet. Op de zesde dag 

mogen ze de dubbele hoeveelheid verzamelen. Ze zijn gewaarschuwd maar 

sommigen hebben veel moeite om te luisteren. Als ze teveel verzamelen wordt 

het manna bedorven en zitten er wormen in. 

Morren of lof zingen? Waar kiezen we voor? Bij de Israëlieten wisselt dit elkaar 

af. Is dit bij ons anders? Op zondag zingen we de lofzang. Op de andere dagen 

van de week mopperen we over dingen die niet doen wat wij willen. Een 

apparaat gaat stuk. Iets hedendaags, het internet doet het niet. Het volk mort, en 

wat doet Mozes: Hij riep tot de HEERE. Dat is een wijze les. Het volk heeft 

moeite met luisteren. Begeerte is iets dat daar vooral voor zorgt. Er is manna 

genoeg om te verzamelen. Wel voor een heel jaar. Maar de opdracht is om niet 

meer te verzamelen dan nodig is voor 1 dag. Hebben is hebben, wordt er 

gedacht. Maar de volgende dag stinkt het manna en zitten er wormen in.  

Voor ons is dit ook een waarschuwing. We mogen verzamelen wat we nodig 

hebben. Als je rijk bent mag je de Heere daarvoor danken. Je kunt dan delen met 

de armen. Rijkdom op zich is geen zonde maar je hieraan vasthouden wel.      

Op de zesde dag mochten de Israëlieten voor 2 dagen verzamelen. Het is niet 

nodig dat winkels op zondag open zijn. We hebben zes dagen in de week om 

eten te verzamelen. Dat is genoeg om ook eten in huis te hebben voor de 

zondag. De rustdag is ook nodig voor ondernemers. Helaas wordt dit door veel 

mensen niet onderkend. Als je problemen hebt, roep dan tot de Heere. Hij 

luistert, en als we echt verbonden zijn met Hem kunnen we ook luisteren naar 

Zijn trouwe stem. 

 

Lezen/zingen Gezang 455:1 

 

Als Hij maar van mij is   

en ik ben van Hem,   

als ik, tot de dood nabij is,   

luister naar zijn trouwe stem,   

heb ik niets te lijden,   

leef ik in een vroom en stil verblijden. 



Maandag 13 februari 

 

Lezen Exodus 17:8-16 

Tekst: Exodus 17:15B De HEERE is mijn Banier! 

 

Is de HEERE ook jouw Banier? 

Hier lezen we voor het eerst over Jozua. Joshua, in het Nederlands Jozua, is een 

Hebreeuws woord. Het betekent: God is zijn hulp, God redt of God de redder. 

Hetzelfde woord  is in het Grieks Jezus. Voor de Zoon van God is de betekenis 

van Jezus uiteraard: God de Redder. Jozua wordt door Mozes aangesteld als 

legeraanvoerder. Hij moet de strijd aanbinden tegen Amalek. Mozes klimt op de 

top van de heuvel. Als Mozes zijn hand met staf omhoog houdt is Israël aan de 

winnende hand en als hij de hand naar beneden houdt is Amalek aan de 

winnende hand. Het is de staf waarmee al veel wonderen hebben 

plaatsgevonden. Niet omdat de staf iets kan maar wel Degene die Mozes de staf 

heeft gegeven. Aäron en Hur zijn meegegaan naar de top van de heuvel.  

De handen van Mozes worden zwaar. De twee metgezellen van Mozes zetten 

hem op een steen en houden zijn handen omhoog. Zo overwint Jozua Amalek en 

zijn volk met de scherpte van het zwaard. En Mozes bouwt een altaar en geeeft 

het de naam: De HEERE is mijn Banier!  

Vaandels, vlaggen  of banieren dienden vroeger als symbool van een volk. De 

legers droegen de banier altijd bij zich. De banier diende ook als verzamelpunt 

voor de legers. Deze was al van ver te zien. In het bordspel stratego win je als je 

de vlag hebt veroverd. De vlag of de banier is dus belangrijk. De banier is op 

zichzelf niets. Het is een symbool voor een volk of een persoon. De Nederlandse 

vlag staat symbool voor ons land. Bij het winnen van een internationale 

sportwedstrijd wordt van het winnende land het volkslied gespeeld en de vlag 

gehesen. Van ver is te zien welk land er gewonnen heeft. Als we zeggen dat de 

HEERE onze Banier is dan geven we hiermee aan dat we Hem toebehoren.  

Is de HEERE ook jouw Banier? Is het al van ver te zien dat je Hem toebehoort? 

Let erop dat Banier met een hoofdletter wordt geschreven. Het is niet zomaar 

een vlag of vaandel. Het gaat hierbij niet om een symbool maar het gaat hier om 

Hemzelf. Hij wil dat Mozes in een boek schrijft en het Jozua inprent dat Hij de 

herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. Geestelijk 

gezien mogen we het weten. De vijand van God zal volkomen uitgewist worden. 

Er is nu nog strijd. Maar we hoeven niet te twijfelen wie er gaat winnen. Als we 

de HEERE als Banier hebben zijn wij onoverwinnelijk. Niet door de kracht van 

het zwaard maar door de kracht van de Heilige Geest. 

 

Lezen/zingen Psalm 108:2 

 

Ja, hoger dan het hemels blauw  Op aarde blink' uw heerlijkheid. 

is, HEER, uw goedheid en uw trouw Gord uw geliefden tot de strijd. 

Verhef U, dat uw aangezicht  Ten zege zij uw hand geheven, 

de hemel met zijn glans verlicht.  hoor mij, o Heer, wil antwoord geven. 

 

 



Dinsdag 14 februari 

 

Lezen Exodus 20:1-17 

Tekst: Exodus 19:9A En de HEERE zei tegen Mozes: Zie, Ik kom naar u toe in 

een dichte wolk, opdat het volk het kan horen wanneer Ik tot u spreek en opdat 

zij ook voor eeuwig in u geloven 

 

Hoor je Hem? 

Mozes wordt door het volk Israël geraadpleegd bij elk probleem. In Exodus 18 

kunnen we lezen dat Jethro, zijn schoonvader,  bij hem komt en zegt dat hij niet 

alles zelf moet doen. Dan stelt Mozes bekwame leiders aan over duizend, 

honderd, vijftig en tien, Vanaf dat moment oordeelt hij alleen nog over grote 

zaken. Voor jezelf een les dat je niet alles zelf moet doen. Voor sommigen is het 

moeilijk om werk uit handen te geven. Toch is dit beter want, dat was ook het 

argument van Jethro, als je teveel hooi op je vork neemt kun je er aan onderdoor 

gaan. De andere kant is dat het ook niet goed is om zelf niets te doen en anderen 

al het werk op te laten knappen. In Exodus 19 gebruikt de Heere Mozes als een 

bemiddelaar. De Heere is op de berg en Mozes klimt naar Hem toe. Als de 

Heere gesproken heeft gaat Mozes naar beneden en geeft alles door aan het volk. 

Hij zegt tegen hen dat ze hun kleren moeten wassen en dat ze de berg Sinai niet 

aan mogen raken omdat de HEERE op de derde dag  voor de ogen van heel het 

volk zal neerdalen op de berg Sinaï. Dan gebeurt het: de berg Sinaï was geheel 

in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De HEERE riep Mozes 

naar de top van de berg. Hij zei tegen Mozes: Ga naar beneden, waarschuw het 

volk! Laat het volk niet naderen tot de berg. Mozes daalt af naar het volk en 

deelde hen weer alles mee wat de HEERE tot hem gesproken had.  

In het gedeelte dat we gelezen hebben spreekt God Zijn wil uit betreffende de 

wet van de tien geboden. Hij spreekt dit tot Mozes en het volk hoorde deze 

woorden ook.   

Je mag rechtstreeks spreken tot de Heere in het gebed. Het is een zeldzaamheid 

als Hij rechtstreeks met Zijn stem tot iemand spreekt. Hij spreekt vooral door de 

Bijbel. Door de kracht van de Heilige Geest kunnen we doen wat Hij daarin van 

ons vraagt. De wet hoeven we niet te vervullen, dat heeft de Heere Jezus gedaan, 

maar uit dankbaarheid moeten we onze uiterste best doen om hier naar te leven. 

In eigen kracht is dit onmogelijk maar Hij wil kracht geven. Bid daarom elke 

keer weer om de Heilige Geest zodat we naar Zijn wil zullen leven. Omdat we 

zondaar zijn, zal dit wel zijn in onvolkomenheid. De Heere spreekt tot je in Zijn 

Woord. Hoor je Hem? Hij hoort je. Als je vragen hebt geeft Hij antwoord op 

Zijn tijd en kun je zonder struikelen op Zijn wegen voortgaan. 

 

Lezen/zingen Psalm 17:2 

 

Gehoorzaam aan uw heilig woord,     Ik roep U aan, HEER hoog verheven, 

blijf ik gedurig op uw wegen;      want gij verhoort, Gij antwoordt mij, 

ik mijd, o HEER, wie onrecht plegen,     wees mij genegen en nabij, 

zo ga ik zonder struik'len voort.      Gij zult mij immers niet begeven? 

 



Woensdag 15 februari 

 

Lezen Exodus 32:1-20 

Tekst: Exodus 32:7A / 33:12A / 31:3A  Toen sprak de HEERE tot Mozes /   

Toen zei Mozes tegen de HEERE /  En Mozes sprak tot het volk 

 

Heb je een Middelaar? 

In de voorgaande hoofdstukken geeft de Heere allerlei wetten en bepalingen. 

Mozes schreef deze allemaal op. De Heere wil dat er driemaal per jaar een feest 

voor Hem wordt gevierd. Het eerste is het feest van de ongezuurde broden. Dit 

heeft te maken met de uittocht uit Egypte. Het tweede feest is het oogstfeest. De 

eerste oogst is voor de Heere. Het derde feest is het feest van de inzamelingen 

aan het eind van het jaar als de oogst is binnen gehaald. Mozes is veertig dagen 

en nachten op de berg terwijl de Heere hem onderwijst. Er worden voorschriften 

gegeven omtrent de ark en de tabernakel. De ark van het verbond is een 

draagbare kist waarin later de twee stenen tafelen, met daarop de tien geboden, 

worden bewaard. De tabernakel is een heilige tent voor de Heere. In het Heilige 

der Heilige komt de ark met het verzoendeksel te staan. Alles wordt nauwkeurig 

beschreven. De maten en de materialen. Ook voorschriften voor de kleding van 

de priesters en de wijze van offeren worden uitgebreid beschreven. Als de Heere 

alles heeft gezegd tegen Mozes, krijgt hij de twee stenen tafels mee waarop de 

tien geboden staan. Deze zijn beschreven met de vinger van God.  

Intussen vraagt het volk zich af waar Mozes is gebleven. Ze worden ongeduldig. 

Ze vragen aan Aäron om goden die voor hen uitgaan. Van sieraden wordt een 

gegoten kalf gemaakt. Dit zijn uw goden die u uit Egypte heeft geleid, wordt er 

gezegd. Er wordt ook nog een altaar gemaakt en een feest voorbereid. De Heere 

ziet het allemaal en wil hen vernietigen. Mozes probeert de Heere gunstig te 

stemmen en pleit op de belofte van de Heere aan de aartsvaders. Als Mozes 

terugkomt is hij zo kwaad dat hij de stenen tafels uit zijn handen werpt en aan 

stukken slaat. Het kalf wordt verbrand en tot stof verpulverd en hij strooit dit 

over het wateroppervlak en laat de Israëlieten hiervan drinken. Wat mogen de 

Israëlieten blij zijn met zo’n middelaar. Als Mozes niet gepleit had op de belofte 

aan de aartsvaders, had de Heere hen omgebracht. Heb je een Middelaar?  

De Heere Jezus wil jouw Middelaar zijn. Hij pleit ook op een belofte, namelijk 

dat iedereen die in deze Middelaar gelooft zalig zal worden. Vertrouw alleen op 

Hem en niet op eigen gemaakte goden. Veel mensen zeggen: God is liefde, maar 

we zien hier niets van. Mensen willen dat de liefde van Hem zichtbaar wordt in 

vrede en menslievendheid maar zo werkt dit niet. Die liefde is te zien in de 

Verzoener Die beschreven wordt in de Bijbel en waardoor de ark met het 

verzoendeksel niet meer nodig is. Heb Hem lief want Hij heeft jou lief. 

 

Lezen/zingen Gezang 381:5 

 

O Heer, die ons uw liefde geeft 

waardoor 't geloof dit uitzicht heeft, 

sta Gij ons bij en help ons dan 

meer dan ons lied U vragen kan. 



Donderdag 16 februari 

 

Lezen Numeri 13:26-33 

Tekst: Numeri 14:42A  

Ga niet op weg, want de HEERE zal niet in uw midden zijn 

 

Zonder de Heere is het een heilloze weg 

Mozes moet twee nieuwe stenen tafels maken. Hiermee gaat hij de berg op en de 

Heere schrijft hier de tien geboden op. Als Mozes terug komt met de stenen 

tafels glanst zijn huid. Het volk durfde niet dicht bij hem te komen.                                                       

Mensen kunnen stralen van geluk bij het weerzien van mensen die zij lief 

hebben. Straal je ook iets uit als je beseft dat de Heere genadig is en dat je er 

weet van hebt dat Hij naar je omziet?  

De tabernakel is helemaal af. De Heere geeft heel veel wetten en bepalingen 

door aan Mozes en hij geeft deze door aan het volk Israël.  

Wetten zijn er niet om te kunnen straffen maar om je te behoeden voor gevaren. 

Stel dat we in ons land niet de afspraak hadden dat voertuigen rechts moeten 

rijden, dan zouden er heel veel ongelukken gebeuren.  

Als het volk Israël in de buurt van Kanaän komt, worden twaalf verkenners 

gestuurd om het land te bekijken, Van elke stam wordt er een leider gestuurd. 

Als ze terugkomen, roemen ze de vruchtbaarheid van het land. Maar tien 

verkenners  zijn ook bang voor de reuzen die er wonen. Alleen Kaleb en Jozua 

hebben alle vertrouwen in een goede afloop. Omdat het volk luistert naar de tien 

verkenners die geen vertrouwen hebben in een goede afloop, worden ze gestraft. 

Ze zullen terug moeten de woestijn in en zullen het niet meemaken dat Israël het 

land in bezit zal krijgen. Alleen Kaleb en Jozua zullen dit beleven. Als het volk 

hiervan doordrongen is, willen ze alsnog het land in bezit nemen. Mozes raadt 

dit af want het heeft geen zin als de Heere niet met hen meegaat. Degenen die 

het toch probeerden, werden gedood in de strijd. 

Wat kan er in ons leven veel op ons afkomen. Net als de tien verkenners zien we 

reuzen. Reuzen zijn, menselijkerwijs gesproken, niet te verslaan. Later zien we 

dit ook bij David. Goliath is ook een reus. Hij heeft een groot zwaard.  

Bewapend met zo’n groot zwaard kun je niet in zijn buurt komen. David heeft 

genoeg aan een klein steentje en een katapult. Het is niet zo dat de Heere zelf 

gaat strijden. Hij gebruikt hiervoor mensen. Als de Heere met je mee gaat zullen 

reuzen verslagen worden. Zie je een groot probleem. Pak het dan groots aan 

door klein te zijn voor de Heere en Hem om hulp te vragen. 

De Israëlieten proberen alsnog de reuzen te verslaan. Zonder de Heere lukt dit 

niet. We mogen het weten: als we op weg gaan zonder de Heere, is het een 

heilloze weg, maar met Hem kunnen we reusachtige problemen overwinnen. 

 

Lezen/zingen Psalm 142:6 

 

Red mij van wie te sterk mij is, 

voer mij uit zijn gevangenis, 

dat ik U, HEER, dat ik U dan 

mijn Heer en God weer loven kan. 



Vrijdag 17 februari 

 

Lezen Numeri 20 2-13 

Tekst: Numeri 20;10 En Mozes en Aäron riepen de gemeente voor de rots 

bijeen, en hij zei tegen hen: Luister toch, ongehoorzamen, zullen wij voor u uit 

deze rots water voortbrengen? 

 

Ikke doen / geloven als een kind 
Israël moet 40 jaar door de woestijn gaan voordat zij bij het beloofde land zijn. 

Als er honger of dorst is, zeggen ze nogal eens hetzelfde tegen Mozes en Aäron: 

waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken? Hier maken ze het nog sterker: 

Hadden wij maar de geest gegeven. De dorst is zo groot dat ze liever sterven dan 

dat ze zo door willen gaan. Voor de ingang van de tabernakel, de tent van de 

ontmoeting zoals deze wordt genoemd, werpen Mozes en Aäron zich ter aarde. 

De heerlijkheid van de HEERE kwam tot hen. De Heere weet alles al en Hij zegt 

wat Mozes en Aäron moeten doen. Spreek tot de rots. Die zal u water geven. De 

mensen en dieren kunnen dan drinken. Dan volgt de tekst van vandaag: En 

Mozes en Aäron riepen de gemeente voor de rots bijeen, en hij zei tegen hen: 

Luister toch, ongehoorzamen, zullen wij voor u uit deze rots water 

voortbrengen? Dan gebeurt er iets waar ze veel spijt van zullen hebben. 

In plaats van spreken tegen de rots, heft Mozes zijn staf op en slaat op de rots.  

Het water komt in grote hoeveelheid maar Mozes en Aäron hebben niet gedaan 

wat de Heere van hen vroeg. Als straf zullen ook zij het land Kanaän niet 

binnengaan. De grootste fout en zonde die zij hier begaan, is dat ze doen alsof 

zij het zullen gaan regelen. Zullen wij voor u, uit deze rots water voortbrengen? 

vragen zij aan het volk. Het lijkt wel of ze het zelf wel op zullen lossen.  

Hoe is dit met ons. Kinderen zeggen al op jonge leeftijd: Ikke doen. Nu is het zo 

dat het goed is dat kinderen steeds meer leren en onafhankelijker worden van 

hun ouders. Bij pubers kan het ontaarden in het afzetten tegen alles wat 

volwassenen goed voor hen vinden. Het proces van kind naar volwassene gaat 

met vallen en opstaan. In het geloofsleven is het niet anders. We leren van onze 

fouten. Wat dat betreft kunnen we nog wat leren van kleine kinderen. Als kleine 

kinderen in de auto zitten en één van de ouders bestuurt deze, dan hebben ze er 

alle vertrouwen in dat er geen ongelukken gebeuren. Kinderen die geloven in de 

Heere Jezus doen dit onvoorwaardelijk. We moeten leren om te geloven als een 

kind. Als de Heere zegt: je bent behouden als je gelooft dat de Heere Jezus voor 

jou is gestorven aan het kruis en Hij is opgestaan uit de doden ook voor jou. 

Geloof dit dan maar als een kind. Geen gemaar van ik ben zondaar, is het wel 

voor mij? Het is alleen voor zondaars die beseffen zondaar te zijn en Hem nodig 

hebben. Geloof het. Dan komt de Drie-enige God aan de eer die Hij verdient. 

 

Lezen/zingen Gezang 44:3 

 

Lof, eer en prijs zij God    Van Hem, de ene Heer, 

die troont in 't licht daarboven.   gaf het verleden blijk, 

Hem, Vader, Zoon en Geest   het heden zingt zijn eer, 

moet heel de schepping loven.   de toekomst is zijn rijk. 



Zaterdag 18 februari 

 

Lezen Numeri 21:4-9 

Tekst: Numeri 21:9 Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de 

staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang 

keek en in leven bleef. 

 

Eerst geloven en dan zien 

Aäron is overleden. Het volk breekt elke keer zijn tenten af en gaat verder om op 

een volgende plaats een kamp op te bouwen. Ze zijn niet tevreden. Er is geen 

brood en geen water. Het manna wordt verafschuwd. Weer geven ze aan dat ze 

liever in Egypte waren gebleven. De straf volgt al snel. Er komen gifslangen die 

het volk Israël bijten. Velen sterven. Dan komen ze bij Mozes en vragen aan 

hem of hij wil bidden voor hen. De Heere verhoort het gebed van Mozes en 

geeft een uitweg. Mozes moet een koperen slang maken en als iemand gebeten 

wordt door een slang en hij kijkt naar de koperen slang, zal hij blijven leven.  

Een oud gezegde is: alles waar te voor staat is slecht behalve tevreden.  

Ben je tevreden? Het gaat er bij deze vraag niet om of je tevreden bent met 

jezelf maar wel of je tevreden bent met alles wat de Heere je geeft. Hij schenkt 

veel maar je ogen moeten er wel voor open gaan. Het volk Israël wordt gestraft 

omdat ze ontevreden zijn. Het gaat er vooral om wat ze zeggen en wat ze 

hiermee bedoelen.  Goed beschouwd, geven ze van alles de Heere de schuld.  

Als ze kijken naar de koperen slang, zullen ze niet sterven maar in leven blijven.  

De slang wordt in de geneeskunde gebruikt als symbool. We mogen bij ziekte 

aankloppen bij medici en tegelijk beseffen dat het de Heere is Die hen gebruikt 

om mensen beter te maken. Als we het  beeld van de koperen slang op de staf 

voor ogen hebben, kunnen we dit doortrekken naar een tekst uit de Bijbel die 

kort samenvat wat het belangrijkste is in ons leven. Dat is Johannes 3:16: Want 

zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

Anders gezegd: Zie op Hem en leef. Het leven hier op aarde is tijdelijk, maar het 

tijdelijke kan door het geloof in Jezus overgaan in het eeuwige leven.  

De koperen slang op de staak hing tussen hemel en aarde. Jezus hing ook tussen 

hemel en aarde. Hij hing aan het kruis op Golgotha. Hij was verlaten door 

iedereen onder en boven Hem. Hij is verlaten opdat wij nooit verlaten worden.  

Eerst zien en dan geloven zeggen mensen weleens. Het is echter andersom: eerst 

geloven en dan zien. Doe het dan: houd je blik niet naar beneden gericht maar 

hef je hoofd omhoog en zie. Geloof in de Heere Jezus en je zult zien. 

 

Lezen/zingen Psalm 16:3 

 

Ik prijs de HEER; Hij heeft mijn hart verlicht, 

dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen. 

Ik houd bestendig naar zijn aangezicht 

mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen. 

Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde 

staat God, mijn HEER, die mij tot hiertoe leidde. 



Zondag 19 februari 

 

Lezen Numeri 23:1-12 

Tekst: Numeri 23:8A Hoe kan ik vervloeken wie God niet vervloekt? 

 

Wat de Heere wil gebeurt 

Bileam is een niet Israëlische profeet. Balak is koning van Moab. Israël heeft al 

verschillende veldslagen gewonnen omdat de Heere met hen was. De Moabieten 

zijn bang voor Israël. Balak stuurt boden naar Bileam. Hij wil dat Bileam naar 

hem toekomt en Israël vervloekt. Bileam vraagt de boden bij hem te over- 

nachten. Morgen zal ik jullie vertellen wat de Heere tot mij spreken zal, zegt hij. 

De Heere zegt dat hij niet mee mag gaan. De boden gaan terug en Balak stuurt 

nog belangrijkere mensen, Deze bieden Bileam veel aan. Bileam zegt: al geef je 

mij een huis vol goud en zilver, zonder de Heere kan ik niets doen. Dan gebeurt 

het dat de Heere tegen hem zegt dat hij mee mag gaan maar hij mag alleen dat 

doen, wat de Heere tot Hem zal spreken. De volgende morgen gaat Bileam mee. 

Hij zit op zijn ezel. De ezel ziet de engel van de Heere met een zwaard. Deze 

verspert hem driemaal de weg. De eerste keer loopt de ezel het veld in, de 

tweede keer loopt hij tegen een muur en de laatste keer gaat hij op de grond 

liggen. Elke keer als de ezel niet de weg gaat die Bileam wil, wordt hij geslagen. 

Wat heb ik misdaan, zegt de ezel, dat u mij driemaal hebt geslagen? Na de 

bijzondere tweespraak worden de ogen van Bileam geopend en ziet ook hij de 

engel van de Heere. Als Bileam bij Balak komt doet hij het omgekeerde van wat 

wordt gevraagd. Hij vervloekt Israël niet maar zegent het. 

In deze geschiedenis gebeuren veel bijzondere dingen. Een profeet die gevraagd 

wordt om Israël te vervloeken zegent het. Bileam kan niet doen wat de Heere 

niet wil. Dat geldt ook voor ons. Maar omgekeerd is het ook zo. Misschien heb 

je het zelf wel ervaren. Je wilt een bepaalde richting uit en wilt verhuizen.  

Uiteindelijk gaat het door. Wat de Heere wil gebeurt. 

Sprekende ezels kom je alleen tegen in sprookjes. Toch is het weldegelijk 

gebeurd. Niets is te wonderlijk voor de Heere. Bileam gaat beseffen dat hij 

alleen moet doen wat de Heere van hem vraagt. Hij zegent Israël omdat de 

Heere dit wil. Later zien we iets soortgelijks gebeuren in de Bijbel. Saulus, later 

Paulus genoemd, wil alle christenen vervolgen. Maar de Heere houdt hem tegen 

en zorgt ervoor dat hij christen wordt. Als hij christen is geworden, verkondigt 

hij het Evangelie op allerlei plaatsen en schrijft hij veel brieven. Deze brieven 

kunnen we lezen in de Bijbel en hier kunnen we veel van leren. De Heere wijst 

Bileam, Paulus en ook ons de weg. Als we dat ervaren, is dat een grote zegen.  

 

Lezen/zingen Psalm 50:11 

 

Zo spreekt de Heer; al wie in dankbaarheid  

aan Mij het offer van zijn leven wijdt, 

houdt Mij in eer en heeft mijn wil verstaan. 

Hij baant de weg, waarlangs mijn heil kan gaan. 

Hij zal het zien, hij zal het zelf ervaren; 

Ik zal mijn vrede aan hem openbaren. 



Maandag 20 februari 

 

Lezen Deuteronomium 34 

Tekst: Deuteronomium 34:9  Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest 

van wijsheid; want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Daarom luisterden de 

Israëlieten nu naar hém, en zij deden zoals de HEERE Mozes geboden had. 

 

Wees wijs! 

In Numeri en Deuteronomium staan veel wetten en voorschriften die de Heere 

aan het volk Israël geeft. De vermenging met andere volken heeft de Heere 

verboden. Daarbij zijn het vooral de afgoden, die dit met zich meebrengt, een 

gruwel voor de Heere. Als de Heere gebiedt om de strijd aan te gaan met de 

volken die ze tegen komen, wint Israël altijd. Met de Heere is een strijdt nooit 

hopeloos. In Numeri 33 staat een overzicht van de reizen en de rustplaatsen waar 

Israël is geweest. In veertig jaar gebeurt er veel en over zo’n periode is ook veel 

te melden. Voordat Israël in Kanaän komt, zegt de Heere tegen Mozes waar de 

grenzen zullen zijn van het land dat ze van Hem in bezit krijgen. De twaalf 

stammen krijgt elk hun eigen gebied. Mozes stelt Jozua aan als leider van het 

volk. Dat doet hij waar het volk bij is. Vlak voor zijn dood geeft de Heere 

opdracht aan Mozes om een lied te schrijven. Mozes spreekt de woorden van dit 

lied uit voor de hele gemeente van Israël. Hij zegt erbij: neem deze woorden ter 

harte, het is geen woord zonder inhoud voor u, maar het is uw leven. De twaalf 

stammen worden door hem gezegend. Elke stam afzonderlijk. Nu zijn we 

aangekomen bij het laatste hoofdstuk van Deuteronomium. Mozes beklimt de 

berg Nebo vanuit de vlakte van Moab. Als hij op de top Pisga staat, laat de 

Heere hem het beloofde land zien en daarna sterft hij en wordt door de Heere 

Zelf begraven. Niemand weet waar hij begraven is behalve de Heere. Vanaf dat 

moment is Jozua de middelaar van de Heere. Het volk luisterde naar hem. Hij is 

vol van de geest van wijsheid. Jozua is niet wijs vanuit zichzelf. Hij heeft de 

geest van wijsheid uit genade gekregen.          Ben je wijs, of ben je eigenwijs? 

Als je wijs bent, ervaar je dat dan ook als een genadegift van de Heere? Ben je 

eigenwijs en denk je het zelf allemaal wel te kunnen, luister dan naar het thema 

van vandaag: Wees wijs! Wijs word je door de kracht van de Heilige Geest. 

Vraag Hem om een recht geloof. Luister goed naar de Nieuwtestamentische 

Jozua, dat is Jezus. Hij spreekt geen gewone woorden maar net zulke woorden 

als Mozes. Het is geen woord zonder inhoud maar het Woord waarin uitzicht 

geboden wordt op leven. Een leven, in eeuwigheid, zonder ronddolen in de 

woestijn, zonder veldslagen en zonder afgoden. Dan is er alleen de Drie-enige 

God. Dan zijn alle gelovigen uit het heden en verleden volkomen wijs.  

 

Lezen/zingen Gezang 241:1 

 

Nu bidden wij de Heilige Geest 

om een recht geloof het allermeest, 

dat Hij ons verblijde en ons bevrijde 

en aan 't einde ons naar huis geleide. 

Kyrieleis. 



 Dinsdag 21 februari 

 

Lezen Jozua 2:1-13 

Tekst: Jozua 2:11 Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst, en 

vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want de HEERE, uw God, is 

een God boven in de hemel en beneden op de aarde.  

 

Belijden én geloven 

Jozua stuurt twee verkenners naar Jericho. Ze vinden onderdak bij Rachab. Ze 

zijn niet ongemerkt binnengekomen en de koning van Jericho stuurt boden naar 

Rachab. Zij zegt dat de mannen al weg zijn. Ga ze maar achterna, is haar advies. 

Ze heeft de verkenners verstopt op het dak. Voordat ze hen via een scharlaken 

koord laat ontkomen, vraagt ze om het behoud van haar familie. De verkenners 

beloven dat iedereen die in haar huis is, behouden zal worden. Voorwaarde is, 

dat ze  het scharlaken koord aan het venster hangt. Dat is het bewijs dat ze 

gelooft dat de Heere haar en haar familie zal sparen. In de tekst van vandaag 

zien we dat er een soort belijdenis uitgesproken wordt. De mensen in Jericho 

belijden dat ze angst hebben voor de Heere. Wat ze niet doen is belijden én 

geloven. Ze hebben het over de Heere uw God en over een God en niet de God 

in de hemel en beneden op de aarde. Dat betekent dat ook zij afgoden hebben. In 

de tien geboden kunnen we lezen dat de Heere een na-ijverig God is. Hij duldt 

geen goden naast zich. Die goden zijn eigengemaakte en eigen bedachte goden.  

We leven in een vreemde wereld. Er zijn mensen die geloven dat ze door 

mensen te doden, en dat doen door zichzelf om te brengen, een voorname plaats 

krijgen in een eeuwig paradijs. Ze zien zichzelf als een martelaar, maar het zijn 

zelfmoordterroristen. In veel godsdiensten kun je behouden worden door goede 

werken te doen. Maarten Luther worstelde al vanaf zijn kindertijd met de vraag: 

Hoe kan ik rechtvaardig voor God verschijnen. Hij was vaak ongelukkig omdat 

hij besefte dat hij zondaar was. Hij probeerde veel goede werken te doen om zo 

rust te kunnen vinden voor zijn ziel. Trouw las hij in de Bijbel maar vond geen 

rust. Totdat de Heere hem liet beseffen dat hij de zaligheid niet zelf kon 

verdienen. Dat kan alleen door het bloed van Christus dat reinigt van alle 

zonden. Belijden dat God bestaat is ook voor ons niet genoeg. Je moet net doen 

als Rachab. Het scharlaken koord aan het venster binden. Anders gezegd: 

geloven in de Heere Jezus. Dan zal het zo zijn als in Jesaja 1 vers 18 staat: Al 

waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze 

rood als karmozijn,ze zullen worden als witte wol. Het bloed van Christus reinigt 

alle zonden. Niet alleen door het te belijden maar vooral door het te geloven. 

 

Lezen/zingen Gezang 436:5 

 

Dit vertroost mij, geeft mij moed, 

zijn mijn zonden als scharlaken, 

Hij zal door zijn kostbaar bloed 

wit als sneeuw mijn leven maken. 

Hij zal mij terzijde staan, 

Jezus neemt de zondaars aan.   



Woensdag 22 februari 

 

Lezen Jozua 6:6-16 

Tekst: Jozua 6:16B Juich, want de HEERE heeft u de stad gegeven! 

 

Stille tocht 

Een stille tocht wordt gehouden voor het herdenken van een persoon of 

gebeurtenis. Elk jaar zijn er stille tochten op 4 mei. De dag van de 

dodenherdenking van de tweede wereldoorlog. Rondom de stad Jericho wordt 

gedurende 6 dagen een stille tocht gehouden. Dit is geen herdenking. Het is ook 

niet volledig stil want er wordt op de ramsbazuinen geblazen. De strijdbare 

mannen moeten stil om de stad trekken. De ark van het verbond met daarvoor 7 

priesters met ramsbazuinen gaat achter hen aan. Dan komt de achterhoede. De 

ark is het centrale punt van de tocht. Op de zevende dag is iedereen al vroeg op. 

Ze moeten dan 7 keer om de stad trekken. Als er voor de zevende maal op de 

ramsbazuinen wordt geblazen geeft Jozua opdracht om te juichen. Hij zegt: 

Juich, want de HEERE heeft u de stad gegeven! De muren storten in en iedereen 

in Jericho wordt gedood. Alleen Rachab en allen die bij haar zijn, worden uit de 

stad gehaald en zijn gered. Hoe zou het overgekomen zijn op de mensen in 

Jericho? Rachab had al eerder gezegd dat ze bang waren voor het volk Israël. Zij 

waren vooral bang voor de God van Israël. Het zal stil geweest zijn in Jericho. 

Als er een aantal mensen bij elkaar is en het gesprek valt volledig stil wordt er 

nogal eens gezegd: de dominee komt voorbij. Dit is een gezegde dat komt uit 

vissersplaatsen. Als er vroeger schippers waren verdronken dan ging de dominee 

naar de families toe van deze schippers. In de huizen werd het dan stil. Waar 

gaat de dominee naar toe? Wie is er overleden? Angstige momenten voor 

schippersfamilies. Dat gevoel moet er ook geleefd hebben in Jericho. Wat gaat 

er gebeuren? De klanken van de ramsbazuinen versterken hun gevoel. Deze 

zullen overgekomen zijn als angstaanjagende geluiden. Als er aan het eind een 

groot gejuich plaatsvindt en de muren instorten zal de angst nog groter zijn 

geworden. Wat een tegenstelling is dit: Israël juicht en Jericho is bang.  

Hoe is dit met jou? Beheerst angst je leven of vreugde. Het gejuich van Israël is 

geen gejuich omdat ze op eigen kracht wel even Jericho zullen gaan veroveren. 

Integendeel, ze juichen omdat de Heere hen de stad heeft gegeven. De Heere 

heeft zelfs opdracht gegeven om te juichen. Hij heeft ook ons een stad gegeven. 

Geen stad met muren die in kunnen storten. Het is een stad met paarlen poorten. 

Het lied met deze titel verwoordt het heel mooi: Wat een vreugde zal dat wezen 

Straks vereend te zijn met Hem In die stad met paarlen poorten In het nieuw 

Jeruzalem. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, Luist'ren naar zijn liefdestem. Daar 

geen rouw meer en geen tranen In het nieuw Jeruzalem. 

 

Lezen/zingen Psalm 100:3 

 

Treedt statig binnen door de poort, 

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 

Heft hier voor God uw lofzang aan: 

Gebenedijd zijn grote naam. 



Donderdag 23 februari 

 

Lezen Jozua 24:20-31 

Tekst: Jozua 24:27B Zie, deze steen zal voor ons getuige zijn, want hij heeft al 

de woorden van de HEERE gehoord, die Hij tegen ons gesproken heeft 

 

Hoeksteen of steen des aanstoots 

Er zijn heel wat veldslagen achter de rug. Alleen als de Heere met Israël was, 

werd er gewonnen. Duidelijk aanwijsbare zonden moesten uitgebannen worden 

anders had de strijd met een ander volk geen zin. Elke stam krijgt een gebied in 

erfbezit. In Jozua 24 wordt de geschiedenis, vanaf de vader van Abraham tot 

waar Israël nu is, kort beschreven. Dan stelt Jozua het volk Israël voor de keuze: 

Waar kiezen jullie voor, voor de afgoden of voor de Heere. Er is geen 

tussenweg. Het is of kiezen voor de afgoden en vernietigd worden of kiezen 

voor de Heere. Het staat er hard maar er is naast God geen plaats voor afgoden, 

ook niet in ons leven. Het antwoord van het volk is klaar en helder: wij zullen 

voorzeker de HEERE dienen. Jozua zegt dan: u bent zelf getuigen voor uzelf. Hij 

wijst hen op de verantwoordelijkheid die zij hebben als ze voor de HEERE 

kiezen. Jozua sluit een verbond met het volk en schrijft dit op in het wetboek 

van God. Jozua richt een grote steen op die dient als getuige. Dit is de laatste 

daad die Jozua heeft gesteld. Hij sterft en wordt begraven in het beloofde land. 

Als je met vakantie bent dan kun je heel wat stenen tegenkomen. Stenen die 

herinneren aan een persoon of situatie. Het zijn stenen om bij stil te staan. Het 

verleden kan dan even in de herinnering leven. Op begraafplaatsen zie je heel 

veel stenen. Als er iets opstaat kun je bij sommige stenen  in korte 

bewoordingen zien wat de overleden persoon is geweest en/of heeft gedaan. Van 

overleden christenen is nogal eens te lezen Wie de Heere voor hen was in hun 

leven. Als er op de steen een Bijbeltekst staat is dat een getuigenis aan hen die 

deze lezen. Plaatsen van belangrijke gebeurtenissen in het leven van de 

Israëlieten werden voorzien van stenen, zoals de doortocht door de Jordaan in de 

tijd van Jozua. Er werden toen twaalf stenen uit de Jordaan opgericht als 

gedenkteken. Als kinderen vragen wat deze stenen betekenen, kunnen ouderen 

vertellen over de wonderen van de Heere Die hen door de Jordaan heeft geleid. 

Als je je er in verdiept kun je veel leren over gedenkstenen. Er is ook een 

belangrijke steen voor ons leven. Dat is de hoeksteen of steen des aanstoots. Dat 

is de Heere Jezus. Als je op Hem bouwt, is Hij de hoeksteen, zoniet, dan is Hij 

een steen des aanstoots. Het is een belangrijke vraag: wat is Hij voor jou? Ook 

voor ons is er geen tussenweg. Als je er voor kiest dat Hij jouw hoeksteen is, 

dan is Hij ook jouw Getuige. Hij zal het dan zeggen: je bent behouden door het 

geloof in Mij.  

 

Lezen/zingen Gezang 453:3 

 

Rotsvast staat ons vertrouwen,     Ons hart blijft op Hem hopen 

de hoeksteen is gelegd.      die ons heeft liefgehad. 

Wij zullen Hem aanschouwen     Straks gaan de poorten open 

Hij heeft het zelf gezegd.   der grote gouden stad. 



Vrijdag 24 februari 

 

Lezen Richteren 2:8-19 

Tekst: Richteren 2:18A En wanneer de HEERE voor hen richters liet opstaan, 

was de HEERE met de richter en verloste Hij hen uit de hand van hun vijanden, 

al de dagen van de richter, 

 

Voorbeeldfunctie 

Na het overlijden van Jozua nemen de oudsten van Israël zijn taken over. 

Generaties komen en generaties gaan. Er wordt steeds meer afstand genomen 

van het verbond dat bij Jozua is gesloten. De steen is er nog, maar de beloftes 

worden niet nagekomen. Het volk gaat de Baäls dienen. Het verwekt de toorn 

van de HEERE. Dan is het afgelopen, zou je misschien wel denken. Maar Hij is 

genadig en zorgt voor richters. De richters zijn de bestuurders van Israël. Zij zijn 

richtingaangevers die het volk de goede kant op richten. Als de HEERE richters 

liet opstaan, werd het volk verlost van hun vijanden maar als er geen richters 

waren, ging het zijn eigen gang en bogen de Israëlieten zich neer voor afgoden. 

Leiders hebben een voorbeeldfunctie. Bestuurders van de overheid hebben grote 

verantwoordelijkheden, maar vooral kerkelijke leiders hebben zich te realiseren 

dat wat zij doen en zeggen een belangrijk voorbeeld is voor de “gewone” 

gelovige. Als iemand in dienst staat van de Heere dient hij geen leider te zijn  

die zichzelf verheft tot leider, maar hij moet beseffen dat hij uitgekozen is om in 

afhankelijkheid van de Heere te dienen. Kun je als leider dienen? Ja dat kan. Het 

klinkt tegenstrijdig. Toch is dit niet zo. Een goed leider is een richter.  

Als we ergens naar toe gaan, zien we onderweg borden die de richting aangeven 

van plaatsen. Deze borden zijn wel belangrijk om in een plaats te komen, maar 

vanuit zichzelf zijn zij niets. Het zijn alleen maar richtingaanwijzers. Datzelfde 

geldt ook voor een navigatiesysteem. Het wijst de weg maar is zelf niet 

belangrijk. Zo hoort het ook te gaan met mensen die bestuurder zijn. Als je 

jezelf belangrijk gaat vinden, dan gaat het mis. Je mag alles wat je geleerd hebt 

doorgeven om zo anderen, die de weg nog niet weten, de weg te wijzen.  

De Heere Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt 

tot de Vader dan door Mij. Hij is de Richter voor iedereen. Hij wijst de gelovige 

de weg om in Zijn waarheid te wandelen. Hij wijst de ongelovige en de gelovige 

op Zichzelf. Hij is de Richtingaanwijzer die de weg baant naar Zijn Vader. 

Daarvoor gebruikt Hij de Derde persoon van de Drie-enige God. Dat is De 

Heilige Geest. Bid om de Heilige Geest, dat Hij je de weg wil wijzen. De weg 

naar het eeuwige leven maar ook de weg in je dagelijkse leven en de weg die je 

vandaag gaat. Zo kan de Heere er voor zorgen dat je een voorbeeldfunctie krijgt. 

Dat kan door in Zijn waarheid te wandelen en naar Zijn wil te handelen.  

 

Lezen/zingen Psalm 86:4 

 

Leer mij naar uw wil te hand'len, HEER mijn God, ik zal U loven, 

laat mij in uw waarheid wand'len. heffen 't ganse hart naar boven. 

Voeg geheel mijn hart tezaam  Ja, uw naam en majesteit 

tot de vrees van uwen naam.  loof ik tot in eeuwigheid. 



Zaterdag 25 februari 

 

Lezen Richteren 4:1-14 

Tekst: Richteren 5:3B Ik wil psalmen zingen voor de HEERE 

 

Zing voor de Heere 

De Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Ze werden 

verslagen door de koning van Mesopotamië en moesten hem acht jaar dienen. 

Toen riepen ze de Heere aan en Othniël werd hun verlosser, hun richter. Toen 

deze was overleden, deden de Israëlieten weer wat slecht was  en ze werden 

weer verslagen. Ze moesten achttien jaar dienen onder de koning van Moab. 

Toen kwam Ehud. Toen deze overleden was, deden de Israëlieten weer wat 

slecht was. De geschiedenis van Israël in de tijd van de richters, is net een 

perpetuum mobile. Een perpetuum mobile is een apparaat dat, als het in 

beweging is gezet,  door blijft gaan met bewegen. Hier toegepast betekent het: 

situaties die elkaar opvolgen en steeds terugkomen. Als er een richter is, dan 

dienen de Israëlieten de Heere, als de richter is overleden, dan dienen ze de 

afgoden. Dit ging vele jaren zo door. Als de Israëlieten onderdrukt werden door 

een ander volk, dan kwamen ze tot inkeer en riepen de Heere aan. De Heere 

deed voor hen steeds weer een verlosser opstaan. Na Othniël en Ehud komt 

Debora. Zij is profetes. Haar naam betekent honingbij of de ijverige. Een mooie 

naam voor iemand die ijvert voor de Heere. Via een bode geeft Debora opdracht 

aan Barak om op te trekken met tienduizend man uit de stam Naftali en de stam 

Zebulon tegen Sisera de legerbevelhebber van Jabin de koning van Kanaän. 

Barak zegt tegen haar dat hij het zal doen als zij mee gaat. Zij wil dit doen maar 

zegt er gelijk bij dat er voor hem geen eer te behalen is. De eer is alleen voor de 

Heere die Sisera zal overleveren in de hand van een vrouw. Als de overwinning 

is behaald, wordt de lofzang van Debora gezongen. Deze zingen Debora en 

Barak samen. De lofzang staat in Richteren 5. In vers 3 staat: Luister, koningen, 

hoor mij aan, vorsten! Ik wil, ja, ik wil voor de HEERE zingen. Ik wil psalmen 

zingen voor de HEERE, de God van Israël. We zien hier dat alleen de Heere de 

eer krijgt. Je kunt in je leven heel veel goede dingen doen. Dat is te prijzen, 

maar de eer is alleen voor de Heere. Hij is het die er voor zorgt dat je goede 

dingen kunt doen. We moeten “goede dingen doen” niet verwarren met goede 

werken doen om de zaligheid te kunnen verdienen. De zaligheid kan alleen uit 

genade worden verkregen. Er was maar één Mens die goede werken deed. Dat 

was de Heere Jezus. Hij deed Zijn hele leven wat goed was in de ogen van Zijn 

Vader. Wat we ook doen in ons leven, geef de Heere de eer en eer Hem door te 

zingen met volle overgave. Of je goed kunt zingen of niet, dat doet er niet toe 

want de Heere ziet het hart aan. Zing dus met heel je hart. Hij verdient alle eer.  

 

Lezen/zingen Psalm 9:1 

 

Met heel mijn hart zing ik uw eer, 

prijs ik uw wonderwerken, HEER. 

Ik wil mij in uw naam verblijden, 

U, hoogste God, mijn psalmen wijden. 



Zondag 26 februari 

 

Lezen Richteren 6:11-24 

Tekst: Richteren 6:13B  

als de HEERE met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen?  

 

Waarom? 

Een Engel (met een hoofdletter!) van de HEERE kwam bij Gideon en zegt tegen 

hem: De HEERE is met u, strijdbare held! Dan komen al direct de waaroms van 

Gideon: Och, mijn heer, als de HEERE met ons is, waarom is dit alles ons dan 

overkomen? En waar zijn al Zijn wonderen, waarover onze vaderen ons verteld 

hebben? Ondanks de afval van Israël wordt de geschiedenis van de uittocht uit 

Egypte doorverteld. De Heere gaat verder met spreken: u zult Israël uit de hand 

van Midian verlossen. Dan komt er weer een waarom. Waarmee zal ik Israël 

verlossen? Argumenten waarom hij vindt dat hij niet geschikt is, volgen er direct 

op: mijn familie is de armste familie in de stam Manasse en ik ben ook nog de 

jongste in mijn familie. De Heere geeft een kort antwoord: omdat Ik met u zal 

zijn. Gideon kan het nog niet volledig geloven dat het de Heere is Die tot hem 

spreekt en hij wil graag een teken. Hij vraagt Hem te blijven totdat hij zijn 

geschenk naar buiten heeft gebracht. De Heere zegt dit toe. Gideon maakt een 

geitenbokje klaar en ongezuurde broden en biedt Hem dit aan. De Engel van 

God zegt tegen hem: leg het op een rots en giet het kooknat er overheen.  

De Engel raakt het aan met een staf en er stijgt een vuur op uit de rots dat alles 

verteert. Gideon is bang dat hij gaat sterven omdat hij de Engel van de HEERE 

heeft gezien maar de Engel zegt: Vrede zij met u! Wees niet bevreesd, u zult niet 

sterven. Toen bouwde Gideon een altaar voor de HEERE en gaf het de naam De 

HEERE is vrede.                                  

Geschiedenissen waarin de Heere Zichzelf openbaart, zijn altijd indrukwekkend. 

De kleinheid van mensen en de grootheid van de Heere komen hier altijd in 

voor. Zij die Hem ontmoeten, bevinden zich in een spanningsveld van  twee 

soorten vrees, angst en eerbied. Gideon zit met zijn waaroms. Hij krijgt 

antwoord. Waar zijn de wonderen, vraagt Hij? Hij krijgt direct een wonder te 

zien. Wat kun je zelf zitten met waaromvragen. Een vraag kan zijn: waarom 

overkomt mij dit? Er wordt dan nogal eens gezegd: niet vragen waarom maar 

vragen waartoe, waartoe leiden deze omstandigheden? Toch mag je vragen 

stellen met waarom. Gideon geeft ons hier het voorbeeld. Hij kreeg direct 

antwoord. De Heere geeft jou hetzelfde antwoord: Ik zal met u zijn. Daarmee 

worden niet al jouw waaroms beantwoord, maar het mag wel veel troost geven. 

Aanschouw de daden van de Heere. Vind vrede in Hem. Hij wil een vaste burcht 

zijn waarop je kunt vertrouwen en Hij zal altijd met je zijn. 

 

Lezen/zingen Psalm 46:3 

 

Komt en aanschouwt des HEREN daden,     Hij spreekt: "Laat af, Ik ben de Here, 

aanbidt zijn toorn en zijn genade;     de Heilige die elk moet eren". 

zijn toorn die 't oorlogstuig verslindt,     Hij is met ons, Hij wendt ons lot. 

zijn gunst waarin gij vrede vindt.     Een vaste burcht is onze God. 



Maandag 27 februari 

 

Lezen Richteren 11:29-40 

Tekst: Richteren 11:30A En Jefta deed de HEERE een gelofte 

 

Zijn belofte zorgt voor louter vreugde 

Jefta doet een belofte. Als de Heere hem de Ammonieten volledig in de hand 

geeft zal hij, als hij thuiskomt, dat wat naar buiten komt offeren als brandoffer 

voor de Heere. Ongetwijfeld heeft hij niet aan mensen gedacht maar aan dieren. 

Zijn enig kind, zijn dochter, komt hem tegemoet. Ze is blij dat haar vader 

ongedeerd terugkomt en dat de Ammonieten zijn verslagen. Ze is zo blij dat ze 

met tamboerijnen en in reidans hem tegemoet gaat. Normaal gesproken zeg je 

dan: belofte maakt schuld, maar in dit geval kun je zeggen: belofte maakt 

droefheid. Hij vertelt haar wat hij beloofd heeft en kan hier niet op terugkomen. 

Wat is haar reactie: o, vader hoe heb je dat kunnen doen. Maakt ze hem allemaal 

verwijten. Nee, ze zegt: kom je belofte na want de Heere heeft ervoor gezorgd 

dat de Ammonieten werden verslagen. Ze zegt tegen haar vader wat ze gaat 

doen. Ze zal twee maanden in de bergen haar verdriet delen met vriendinnen 

omdat ze geen man en kinderen zal hebben. Na deze twee maanden komt Jefta 

zijn belofte na. Het is niet letterlijk een brandoffer maar wel een offer omdat zijn 

enige dochter geen kinderen zal krijgen. De dochter van Jefta heeft haar leven 

gewijd aan de Heere. Dat zal geen droefheid hebben gegeven. Al in Genesis 

werd de Messias beloofd. Zoals het bij Jefta is, zal uit zijn geslacht de Messias 

niet worden geboren. Dat gaf droefheid. 

Eens zei iemand over de samenkomst van de gemeente: ik vind het knap van de 

voorganger. Welk gedeelte hij ook kiest uit de Bijbel, hij komt altijd bij 

hetzelfde uit. Wat bedoeld werd was: hij komt altijd bij Dezelfde uit namelijk de 

Heere Jezus. Praktisch alles in de Bijbel wijst naar Hem. Dat begint al bij 

Genesis 1. In Lukas 24:27 zegt de Heere Jezus tegen de Emmaüsgangers: En Hij 

begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over 

Hem geschreven was.                              Ook in de geschiedenis van Jefta zijn 

duidelijke lijnen naar de Heere Jezus. De dochter van Jefta werd wel geofferd, 

maar niet als brandoffer. Zij was enig kind. De Heere Jezus was ook enig Kind. 

Hij werd wel echt geofferd, aan het kruis op Golgotha. We mogen daar bedroefd 

om zijn omdat dit nodig was en tegelijk mogen we hier vreugde in vinden. Niet 

omdat Hij geleden heeft en gestorven is, maar omdat Hij de straf, die wij 

verdienen, heeft gedragen voor ons en is opgestaan uit de doden. De Heere 

belooft het: geloof in de Heere Jezus en je bent behouden. Dan is het niet: 

belofte maakt droefheid maar Zijn belofte zorgt voor louter vreugde. 

 

Lezen/zingen Gezang 428:4 

 

Wat zou ik nog treuren,   ook uit bitterheid. 

als de Heer der vreugde,   Of mij 't kwaad naar 't leven staat, 

Jezus binnenschrijdt!   toch zijt Gij ook in mijn lijden, 

Zij die God beminnen   Jezus, mijn verblijden. 

zullen vreugde winnen 



Dinsdag 28 februari 

 

Lezen Richteren 14:1-14 

Tekst: Richteren 14:6A Toen werd de Geest van de HEERE vaardig over hem 

 

Kracht door de Geest voor lichaam en geest 

Het volk Israël is veertig jaar onderdrukt door de Filistijnen omdat ze deden wat 

slecht was in de ogen van de Heere. Simson wordt geboren. Weer een wonder 

omdat een vrouw die onvruchtbaar was, wordt aangezegd  dat ze een zoon zal 

baren. Ze mag geen wijn drinken en niet eten van onreine dieren. De haren van 

Simson mogen niet geknipt worden. Als Simson de leeftijd bereikt dat hij wil 

gaan trouwen, heeft hij zijn oog laten vallen op een jonge vrouw uit de 

Filistijnen. Zijn ouders willen graag dat hij trouwt met een meisje uit Israël. Wat 

zouden ze gezegd hebben. Zoiets van: jongen onder de Israëlieten zijn veel 

meisjes, geen handvol maar een landvol. Waarom kies je voor een meisje uit de 

Filistijnen? Maar zij hadden niet begrepen dat het de wil van de Heere was. De 

Heere zorgt er zo voor dat Simson contact kan leggen met de Filistijnen en dat 

hij de richter van Israël is die de Heere gebruikt voor verlossing van de vijand 

van Israël. In ons leven kunnen we ook te maken hebben met mensen die een 

andere weg gaan dan wij zouden willen. We mogen de Heere vragen of Hij er 

voor wil zorgen dat het uiteindelijk goed komt. Als Simson naar Timna gaat, de 

woonplaats van zijn aanstaande vrouw, verscheurt hij een leeuw alsof het een 

klein bokje is. Dat doet hij als hij kracht krijgt. De Geest van de Heere werd 

vaardig over hem. Als Simson terug komt ziet hij dat er in de leeuw een 

bijenzwerm zit met honing. Simson kiest dertig metgezellen uit voor een 

feestmaaltijd. Hij geeft een raadsel op, met als inzet dertig onderkleren en dertig 

bovenkleren. Als ze de oplossing weten, krijgen zij van Simson de kleren en 

anders krijgt Hij ze van hen. Hij vraagt de oplossing van het volgende raadsel: 

Eten kwam uit de eter, en zoetigheid kwam uit de sterke. Ze komen er zelf niet 

uit. De vrouw van Simson krijgt het na lang aandringen voor elkaar dat Simson 

het haar uitlegt. Zij geeft dit door aan de mannen. En weer is de Geest van de 

Heere vaardig over Simson. Hij doodt dertig mannen uit de Askelonieten en 

geeft hun kleren aan de mannen die het raadsel hadden uitgelegd.    

Als we aan Zijn Geest denken, zien we dit meestal geestelijk. We zien hier dat 

het ook kan gaan om lichamelijke kracht. Bij ziekte of slaapproblemen kan om 

kracht van de Heilige Geest gevraagd worden, dat Hij zorgt voor genezing en 

rust. Ook als we op een andere manier kracht nodig hebben, kunnen we Hem 

erom vragen. De Geest kan kracht geven voor lichaam en geest. De wegen van 

de Heere zijn voor ons onmetelijk. Wat is Hij groots in alles wat Hij doet. 

 

Lezen/zingen Psalm 29:6 

 

Boven 't bodemloos geweld            Levenskracht zal Hij ons geven, 

heeft de HEER zijn troon gesteld.           ja, zijn volk zal Hij doen leven. 

Hij die zetelt op de vloed,            Overvloedig deelt Hij mede 

Koning zal Hij zijn voorgoed.            voorspoed en geluk en vrede.  

 



Woensdag 1 maart 

 

Lezen Ruth 1:1-16 

Tekst: Ruth 1:16B Uw volk is mijn volk en uw God mijn God 

 

Het kruispunt oversteken of teruggaan? 

In het eerste gedeelte van Ruth is Naomi nog het middelpunt. Er is honger in het 

land. Samen met haar man Elimelech en hun twee zonen vertrekt Naomi naar 

Moab. Elimelech sterft en de zonen, Machlon en Giljon, trouwen met vrouwen  

uit Moab. Ook zij sterven en Naomi wil terug naar haar geboorteland. De 

schoondochters, Orpa en Ruth, trekken met haar mee. Als ze op weg gaan naar 

Juda, wil Naomi afscheid nemen. Ze heeft geen zonen meer die een 

zwagerhuwelijk kunnen aangaan. Hierbij trouwt de broer met de weduwe van 

zijn overleden broer en zorgt voor nageslacht. Na aandringen gaat Orpa terug. 

Ruth wil niet terug. Ze zegt: Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Vanaf 

dat moment is Ruth het middelpunt. Naar haar is het Bijbelboek genoemd. 

Naomi en Ruth gaan naar Bethlehem waar ze het gesprek van de dag worden.  

Orpa en Ruth staan op een kruispunt. Er zijn twee mogelijkheden: terug naar 

Moab of mee met Naomi. Naomi heeft beiden verteld over haar volk en haar 

God. Dat kan niet anders want de reactie van Ruth komt niet zomaar uit de lucht 

vallen. Ze weet welk volk van Naomi is en ze kent haar God. Orpa kiest voor 

teruggaan. Ruth gaat wel mee. Ondanks de onzekerheid van de toekomst in een 

voor haar onbekend land,  kiest ze voor de zekerheid van het geloof in de God 

van Naomi. De God van Naomi is ook haar God.  

In ons leven komen we heel wat kruispunten tegen. Dat is letterlijk zo maar ook 

figuurlijk. Steeds staan we voor keuzes. Welke kant gaan we op. Soms zijn er 

twee keuzes. Het kruispunt oversteken of teruggaan. Soms zijn er meerdere 

mogelijkheden. Dan kunnen we ook nog kiezen uit linksaf - en rechtsaf gaan.  

Er kunnen moeilijke geloofsvragen komen in ons leven. Een vraag die bij veel 

christenen voor komt, is de vraag of je blijft bij de kerkelijke gemeente in je 

woonplaats of dat je kiest voor een andere gemeente. Bij dit alles staat centraal: 

wat wil de Heere. Hierbij kan geen keuze gemaakt worden zonder gebed. Blijf je 

in een gemeente waarin Gods Woord niet centraal staat, zorg er dan voor dat je 

wel geestelijk gevoed wordt. Ook in het geloofsleven is het: stilstand is 

achteruitgang. Is de God van Ruth ook jouw God? Als je hier ja op kunt zeggen 

dan mag je het weten: Hij zorgt ervoor dat je de goede kant op gaat bij elk 

kruispunt in je leven als je Hem erbij betrekt. Ook al ervaar je dit niet altijd zo, 

Hij weet wat de goede weg  is voor jou. 

 

Lezen/zingen Psalm 37:2 

 

Verlustig u, mijn ziel, in God den HERE. 

Hij maakt het wel voor wie op Hem vertrouwt. 

De HEER vervult uw diepste zielsbegeren. 

Wentel op Hem al wat uw weg benauwt. 

Uw recht zal eenmaal helder triomferen, 

zoals het middaglicht zijn intocht houdt. 



 Donderdag 2 maart 

 

Lezen Ruth 4:1-14 

Tekst: Ruth 4:14B Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft nagelaten om u vandaag 

een losser te geven 

 

De losser en de Verlosser 

Naomi en Ruth zijn arm. Het land van Elimelech, de overleden man van Naomi, 

is verkocht. Ruth gaat aren rapen bij Boaz. Hij is familie van Elimelech. Als hij 

Ruth ziet, vraagt hij aan zijn personeel wie zij is. Nadat ze dit hebben verteld, 

zegt hij tegen Ruth  dat ze niet ergens anders aren moet gaan rapen. Hij 

waardeert het dat ze voor haar schoonmoeder zorgt. Als het etenstijd is, laat hij 

haar mee-eten en tegen zijn knechten zegt hij: Laat haar ook tussen de schoven 

rapen en val haar niet lastig. Als ze thuiskomt, zegt Naomi dat Boaz een 

bloedverwant is. Hij kan als losser dienen. Zorg ervoor dat je gewassen bent en 

lekker ruikt en trek je beste kleren aan. Als Boaz op de dorsvloer gaat slapen, ga 

dan aan zijn voeten liggen. Als Boaz wakker wordt en haar opmerkt, zegt hij 

tegen haar dat hij een losser is maar dat er nog iemand is die hier meer recht op 

heeft. In de poort worden altijd belangrijke beslissingen genomen. Ook hier 

gebeurt dit. Als Boaz het familielid ziet die recht heeft op het losserschap, gaat 

hij met hem overleggen. Boaz zegt tegen hem: wil je losser worden door het 

land terug te kopen voor Naomi? Dat wil hij wel. Als Boaz zegt dat hij dan Ruth 

als vrouw krijgt om de naam van haar overleden man in stand te houden, wil hij 

geen losser worden. Het familielid vraagt Boaz om losser te worden. Hij 

accepteert dit, trouwt met Ruth en ze krijgen een zoon.  

Een losser zorgt ervoor dat het land dat verkocht was, weer terugkomt in de 

familie. In het jubeljaar komt het land terug bij de oorspronkelijke eigenaar.  

Bij Boaz en Ruth is het gecombineerd met het zwagerhuwelijk ook wel 

leviraatshuwelijk genoemd. Het eerste kind wordt daarbij toegeschreven aan de 

eerste man.  Een losser zou je ook een schuldvereffenaar kunnen noemen.  

In het geslachtsregister van Jezus zien we Abraham, Izak, Jakob, Juda en Boaz. 

Als laatste wordt daarin Jozef vermeld. De man van Maria. Boaz is een losser. 

Jezus is de Verlosser. Hij is Schuldvereffenaar met een hoofdletter. Wij zijn 

schuldig aan al onze zonden. Hij heeft de schuld vereffend. Je zou het kunnen 

zien als een berg. Als je de berg weghaalt, zie je alleen nog een vlakte. Het is 

alsof er nooit een berg is geweest. Voor de berg van onze zonden, waar je niet 

overheen kunt kijken, heeft hij betaald. Hij is losser en Verlosser in één. Geloof 

in Hem en je bent in eeuwigheid verlost van al je zonden. Wat een heerlijk 

evangelie klinkt er door in de geschiedenis van de losser en Verlosser.  

 

Lezen/zingen Psalm 34:9 

 

De HEER verlost en spaart 

het leven van wie Hem bemint. 

Al wie bij God zijn toevlucht vindt 

wordt schuldeloos verklaard. 

 



Vrijdag 3 maart 

 

Lezen 1 Samuel 1: 9-17 

Tekst: 1 Samuel 1:15B  

ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de HEERE. 

 

Bidden is tijdloos 

Elkana heeft twee vrouwen. Hanna en Penina. Penina heeft kinderen en Hanna 

niet. Elk jaar gaan ze naar Silo om een offer te brengen. Penina treitert Hanna. 

Zij heeft kinderen maar Elkana heeft vooral Hanna lief. Hanna heeft veel 

verdriet om het treiteren en omdat ze geen kinderen heeft. Ze legt een gelofte af 

dat als ze een zoon krijgt, zij hem voor heel zijn leven aan de Heere zal geven. 

Eli is priester in de tabernakel. Hij ziet de mond van Hanna bewegen maar hoort 

niet dat zij bidt. Hij denkt dat ze dronken is. Hanna geeft aan dat dit niet zo is 

maar dat ze verdrietig is en haar ziel heeft uitgestort voor de Heere. Eli zegt 

daarop dat de God van Israël haar gebed zal verhoren. 

Als we naar de tijdlijn van de Bijbel kijken zien we dat Adam ongeveer 3000 

jaar voor Christus is geschapen. Abraham leefde ongeveer 2000 jaar voor 

Christus. We zijn nu bij Samuel. In zijn tijd beginnen de koningen van Israël. 

Dat is ongeveer 1000 jaar voor Christus begonnen. Over de eerste 1000 jaar is 

minder bekend dan over de tweede 1000 jaar. Over de laatste 1000 jaar, voor de 

geboorte van de Heere Jezus, is veel meer bekend. Het Nieuwe Testament gaat 

over een nog kortere periode en daarin wordt heel veel vermeld over de Heere 

Jezus en over de eerste christelijke gemeenten en alles wat met het geloof te 

maken heeft. In de afgelopen 100 jaar is er heel veel veranderd. De mensen 

wisten toen alleen wat er in hun eigen omgeving gebeurde. Nu kunnen we 

nieuws krijgen over gebeurtenissen in andere delen van de  wereld. Een reis naar 

een ver land is geen reis van heel veel dagen meer. Dat was 1000 jaar voor 

Christus anders. Silo is een belangrijke plaats in het Oude Testament omdat de 

tabernakel daar is. Op weg gaan naar Silo om te gaan offeren, betekende in de 

tijd van Samuel een aantal dagreizen. Hoe verder weg je woonde hoe langer je 

er over deed. Wat er niet is veranderd, is het bidden. Bidden is tijdloos. Tijdloos 

kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Tijdloos bidden wil zeggen dat 

de wijze van bidden vroeger niet anders was dan nu en zo zal blijven. Tijdloos 

kan ook betekenen de lengte van het gebed. Er mag kort maar ook lang gebeden 

worden. Er mag ook herhaaldelijk gebeden worden over alles wat je tegen de 

Heere wilt zeggen. Bidden geeft troost. Bidt vooral in Jezus’ naam. Hij is de 

Voorbidder, waar Jesaja over sprak. Jezus wil ook jouw Voorbidder zijn. 

 

Lezen/zingen Gezang 79:3 

 

Bidt en gij zult ontvangen! 

Mijn troost zal met u medegaan. 

De Vader houdt zijn oren 

geopend voor uw 

verlangen, 

wanneer gij Hem zult bidden in mijn naam. 



Zaterdag 4 maart 

 

Lezen 1 Samuel 3:10-21 

Tekst: 1 Samuel 3:10B Spreek, want Uw dienaar luistert 

 

Hoor je Zijn stem? 

Samuel is geboren en al op jonge leeftijd brengt Hanna hem in het huis van de 

Heere. In die tijd sprak de Heere niet tot de leiders van het volk. Ook niet tot de 

priesters. Samuel groeit op en krijgt steeds meer aanzien en gunst bij de Heere 

en bij de mensen. Hij zorgt voor Eli die ouder wordt en steeds slechter gaat zien. 

Als de Heere in de nacht tot Samuel spreekt, denkt hij dat Eli hem roept. Tot 

drie keer toe zegt hij tegen Eli: hier ben ik, u hebt mij geroepen? Pas de derde 

keer beseft Eli dat Samuel door de Heere wordt geroepen. Als de Heere weer 

roept, zegt Samuel wat Eli hem heeft geleerd: spreek HEERE want uw dienaar 

luistert. De Heere spreekt het gericht uit over het huis van Eli. Als Eli vraagt wat 

de Heere heeft gezegd, vertelt Samuel alles aan hem. Eli zegt dan: Hij is de 

HEERE; laat Hij doen wat goed is in Zijn ogen. Als Samuel verder opgroeit,  

wordt hij profeet van de Heere.  

De Heere zorgt er elke keer weer voor dat er iemand is die als priester, profeet 

of koning in dienst van Hem komt om leiding te geven aan het volk Israël. 

Ondanks zijn onvolkomenheden, belijdt Eli dat de HEERE doet wat goed is in 

Zijn ogen. In zijn tijd spreekt de Heere niet. Hij werd niet gehoord, ook 

geestelijk niet. De zonen van Eli, Hofni en Pinehas, deden alleen wat verkeerd 

was. Zij wilden voordeel halen uit hun priesterschap. Het beste van alles wilden 

ze zelf houden. Ook in onze tijd komt dit voor. In veel kranten lees je niets over 

mensen die tot geloof zijn gekomen. Ook wordt er weinig geschreven over de 

genadige God die alles geschapen heeft. Je leest meer over de evolutietheorie 

dan over de daden van God. Ook misdrijven in de kerken zijn nieuws. Mensen 

gebruiken dit soort nieuws om hun kerk te verlaten. Geloven kan ik wel in mijn 

eentje, wordt nogal eens gezegd. Daar heb ik geen kerk voor nodig. Op zich is 

dit waar. Maar het is niet Bijbels. In het Nieuwe Testament staan brieven met 

talrijke aanbevelingen. Eén daarvan is: Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet 

nalaten, Over Jezus wordt geschreven dat Hij naar Zijn gewoonte naar de 

synagoge ging. Niet uit gewoonte maar naar Zijn gewoonte. Samen geloven is 

leren van elkaar, elkaars geloof versterken en elkaar troosten. Samuel hoorde de 

Heere. Hoe is dit met jou. Hoor je Zijn stem?  Hij spreekt meestal niet 

rechtstreeks tot mensen maar wel via Zijn Woord, de Bijbel. Om te begrijpen 

wat Hij tot je spreekt is het nodig om verlicht te worden met Zijn Heilige Geest. 

Daar mag je om vragen. Verlicht door de Heilige Geest zul je het ervaren,  

ja werkelijk ik hoor Zijn stem.  

 

Lezen/zingen Psalm 29:1 

 

Gij die hoog verheven zijt,         Hoort de grote stem des HEREN, 

geeft den HERE heerlijkheid,         alles moet zich tot Hem keren. 

geeft des HEREN naam de eer,         Machten, die het hoofd opsteken, 

buigt u juichend voor Hem neer.         worden stil als God gaat spreken. 



Zondag 5 maart 

Eerste lijdenszondag 

 

Lezen Lukas 4:1-13 

Tekst: Lukas 4: 4A,10A/12A  

Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven / Er is gezegd  

 

Wat is jouw antwoord op een verleidingsvraag? 

Vandaag is de eerste lijdenszondag. De lijdenstijd wordt ook wel de vastentijd 

of veertigdagentijd genoemd. Vasten wordt niet in alle kerken gedaan.  

Het vasten begint op de woensdag vóór de eerste lijdenszondag. Vanaf die dag 

tot Pasen is het 46 dagen. Omdat er op de 6 zondagen  niet wordt gevast, spreekt 

men van veertigdagentijd.  In de Bijbel zien we dat koning David en de profeet 

Daniël hebben gevast. Dit gebeurde om Gods hulp en steun te vragen. Vasten 

staat niet los van bidden. In kerkdiensten wordt op de zes lijdenszondagen 

stilgestaan bij het lijden en sterven van de Heere Jezus. Pasen, de opstanding 

van de Heere Jezus, wordt hierbij betrokken want als er alleen stilgestaan wordt 

bij het lijden en sterven, zou er geen troost gevonden kunnen worden.      

Jezus is vol van de Heilige Geest en wordt door de Geest geleid naar de 

woestijn. Hij vast veertig dagen en wordt verzocht door de duivel. Het grote 

lijden is begonnen. De duivel probeert Hem drie keer te verleiden. Jezus heeft 

honger en de duivel wijst Hem erop dat als Hij Gods Zoon is, Hij maar hoeft te 

spreken en een steen wordt brood. In de tweede verzoeking brengt de duivel 

Hem op een hoge berg. Hij biedt Hem alle macht en heerlijkheid van de 

koninkrijken aan als Jezus hem zal aanbidden. De derde verzoeking vindt plaats 

op het hoogste gedeelte van de tempel. Werp U naar beneden want er staat 

geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven om U te bewaren.  

Wat doet Jezus? Hij zegt: er staat geschreven en er is gezegd. Het is allemaal 

waar wat de duivel tegen Jezus zegt. Hij kan spreken en de steen wordt brood. 

Maar het is niet de duivel die de regie in handen heeft maar Jezus. Het kan ook 

bij ons gebeuren dat er een vraag wordt gesteld die redelijk lijkt maar je hebt 

toch het gevoel dat er iets wringt. In Genesis 3 wordt er aan Eva ook een vraag 

gesteld. Het goede antwoord zou dan zijn: er is gezegd. Dat is het laatste 

antwoord van de Heere Jezus. Hij is wijs en wijst de duivel op wat geschreven 

staat en wat er is gezegd. Wat is jouw antwoord bij een verleidingsvraag?  

We mogen Gods Woord gebruiken om verleidingen te weerstaan. Vraag in het 

gebed om wijsheid, zodat verleidingen worden herkend en weerstaan. Dan zie je 

uit naar het heilig recht van de Heere en leer je verstaan wat Zijn wil is. 

 

Lezen/zingen Psalm 119:47 

 

Hoe zie ik uit, HEER, naar uw heilig recht, 

hoe staat uw woord van trouw mij steeds voor ogen. 

Leer mij doorgronden wat Gij hebt gezegd, 

wees Gij om mij genadiglijk bewogen. 

Verleen mij inzicht, dat ik als uw knecht 

uw wil versta, uw wijsheid kennen moge. 



Maandag 6 maart 

 

Lezen Lukas 4:14-24 

Tekst: Lukas 4:15A Hij gaf onderwijs in hun synagogen 

 

Wekelijks onderwijs 

Na de verzoekingen in de woestijn gaat Jezus terug naar de streek Galilea naar 

Nazareth waar hij was opgegroeid. Op de Sabat geeft hij onderwijs in de 

Synagoge. Hij leest voor uit het Bijbelboek Jesaja. Daarin staat: de Geest van de 

Heere is op Mij. Hij zegt in bedekte woorden: dit gaat over Mij.  Als Hij mooie 

woorden spreekt, wordt Hij zeer gewaardeerd. Maar op het moment dat Hij te 

dichtbij komt, omdat Hij hen wijst op hun verantwoordelijkheden, willen ze 

Hem van een berg af werpen. Hij zei het zelf al: Voorwaar, Ik zeg u dat geen 

profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Ze konden Hem niet van de berg af 

werpen, integendeel, Hij gaat tussen hen door en ging weg.  

In kerkelijk Nederland komt het ook voor dat er geen waardering is voor de 

eigen voorganger. Mag je een voorganger aanspreken op wat hij verkondigt? 

Dat mag zeker wel. Zorg er dan wel voor dat het gebeurt in liefde en dat de basis 

niet is wat je zelf graag zou willen horen. Het waarderen van een preek kan 

alleen door er de Bijbel naast te leggen. Heeft de preek eeuwigheidswaarde? Of 

zijn het alleen maar mooie woorden? De Heere Jezus mag als voorbeeld dienen. 

Als Hij spreekt doet Hij  dat kort en krachtig en met goede voorbeelden uit het 

dagelijkse leven. Hij gaf onderwijs in de Synagoge. Krijg jij ook wekelijks 

onderwijs? Elke week zijn er tal van samenkomsten waarin Gods Woord wordt 

verkondigd. Daar kunnen we steeds van leren. Alleen is het wel van belang dat 

we verlicht worden met de Heilige Geest. Wat betekent dit?  

Je zou het kunnen vergelijken met wiskunde. Je kunt de volgende regel lezen:  

a-kwadraat plus b-kwadraat is c-kwadraat. Maar als je niets weet van wiskunde 

is het niet te begrijpen wat hier staat. In de praktijk zul je hier dan niets aan 

hebben. Je kunt de Bijbel lezen en met het verstand begrijpen wat er staat. Er 

staan mooie verhalen in die je zou kunnen lezen als een roman. Er zijn zelfs 

musicals geschreven aan de hand van Bijbelverhalen. Als je verlicht bent met de 

Heilige Geest zorgt de Heere ervoor dat je het in je leven kunt toepassen. Een 

tekst uit de Bijbel kan dan troost geven in moeilijke tijden maar ook blijdschap 

omdat je door de kracht van de Heilige Geest begrijpt dat je zonden vergeven 

zijn om Christus’ wil. Laat je leiden. Dan kan het zijn dat je aangesproken wordt 

op je onvolkomenheden. Verwerp Jezus dan niet maar leer van Hem en neem 

Hem aan in dankbare verwondering. Geef Hem de waardering die Hij verdient. 

 

Lezen/zingen Gezang 327:2 

 

Geef dat ons hart mag zijn gericht 

op U die ons verstand verlicht, 

opdat uw naam ons steeds nabij, 

uw lof op onze lippen zij, 



Dinsdag 7 maart 

 

Lezen Lukas 4:31-41 

Tekst: Lukas 4:40B Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. 

 

Hij geeft alles, het eeuwige leven  

Jezus komt in Kapernaüm en onderwijst op de Sabbatdagen. Daar begint dit 

gedeelte mee. Eerst komt het Woord en daarna komen de genezingen. De 

mensen die Hem horen, zijn onder de indruk van Zijn Woordverkondiging.  

Hij spreekt met gezag. Dan verlost de Heere Jezus een man van de geest van een 

onreine demon. Over de man wordt niets meer verteld maar over de demon wel. 

Hij schreeuwt naar Jezus dat hij wel weet wie Hij is: de Heilige van God.  

Het eerste wat Jezus zegt is: zwijg. Direct daar achteraan stuurt Hij hem weg. 

Iedereen die dit meemaakt, is verbaasd. Daarna geneest Jezus de schoonmoeder 

van Simon. De koorts wordt bestraft door Hem en zij is weer helemaal gezond. 

Zulke genezingen worden doorverteld. Veel mensen kwamen zieken bij de 

Heere Jezus brengen. Hij geneest hen. Hij bestraft de onreine geesten. Ze mogen 

niet tegen Hem spreken en ze mogen ook Zijn naam niet uitspreken. Ze weten 

wie Hij is maar ze hebben geen deel aan Hem. De demonen spreken niet 

gewoon tegen de Heere Jezus. Nee, zij schreeuwen naar Hem.  

Als je gelooft in de Heere Jezus, mag je Hem luid aanroepen maar ook gefluister 

en bidden zonder geluid te maken, wordt door Hem gehoord. De Drie-enige God 

is almachtig en hoort iedereen die tot Hem spreekt. Er zijn veel mensen die dit 

niet kunnen geloven. Dat komt omdat het met het verstand niet te bevatten is. 

We leven in een tijd waarin bij velen de computer een belangrijke plaats 

inneemt. Maar dat geldt niet voor iedereen. Zit op dat ding een hele Bijbel?, 

werd er gevraagd. Het antwoord was; ja. Op een tablet kunnen heel veel boeken 

staan. Al de letters worden door de kleine computer “onthouden”. Dit is voor 

velen niet te begrijpen maar voor anderen wetenschappelijk te verklaren.  

De Heere gaat dit alles ver te boven. Als we Hem vergelijken met een computer, 

dan zijn er veel verschillen te noemen. Het belangrijkste verschil is: Hij kan 

liefhebben. Hij heeft ook jou lief. Dat zien we vooral omdat Hij Zijn Zoon naar 

deze aarde heeft gezonden, ook voor jou. Hij kan mensen genezen. Dat heeft de 

Heere Jezus in Zijn leven op aarde vaak gedaan. Ook nu zijn er mensen die 

genezen van ernstige ziekten. Jezus begint met de Woordverkondiging en daarna 

geneest Hij. Dat is ook geestelijk zo. Geloven komt nadat het Evangelie, de 

blijde boodschap, tot je is gekomen. We mogen de Heere danken dat de Bijbel 

ook in het Nederlands te lezen is. Hij komt hierin tot ons. Hij spreekt daarin ons 

hart aan. Ga je naar Hem met alles wat je meemaakt en met al je vragen? Hij 

geeft alles wat je nodig hebt. Hij geeft het eeuwige leven. 

 

Lezen/zingen Gezang 47:3 

 

Christus die door de wereld gaat           En lokt ook nog zoveel ons aan, 

verheft zijn stem niet op de straat,          tot wie zouden wij anders gaan? 

Hij spreekt ons hart aan, heden,           Hij heeft en zal ons geven 

en wenkt ons met zich mede.           alles, het eeuwig leven. 



Woensdag 8 maart 

Biddag voor gewas en arbeid 

 

Lezen Lukas 5:1-11 

Tekst: Lukas 5:10B Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. 

 

Visser van mensen word je door de Heere Jezus te volgen 

Jezus gaat door met de uitleg van de Bijbel. Er zijn twee schepen. Jezus kiest het 

schip van Simon om de vele mensen toe te spreken. Als Jezus stopt met spreken, 

geeft Hij opdracht aan Simon de netten uit te werpen in het diepe gedeelte van 

het meer van Gennesaret. Simon zegt dat er de hele nacht niets gevangen is, 

maar omdat Jezus het zegt, zal hij het doen. Het tweede schip is nodig om de 

grote vangst binnen te halen. Dan komt er het besef dat Jezus ook God is. Simon 

Petrus vraagt Hem: ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Het is net als 

in het Oude Testament, God zien kan niet want dan moet je sterven. Zijn licht 

kunnen we als zondaar niet verdragen. Maar Jezus zegt tegen Simon: Wees niet 

bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. Vanaf dat moment lieten Simon, 

Jakobus en Johannes alles achter zich en volgden de Heere Jezus. Ze hadden het 

goed begrepen, vissers van mensen word je alleen door Hem te volgen.  

Het is vandaag Biddag voor gewas en arbeid. Het is goed om samen te komen 

met als doel bidden voor gewas en arbeid. Simon Petrus was visser. Hij zag dat 

het niet vanzelfsprekend is dat er in de nacht vissen gevangen worden. Als Jezus 

zegt: ga nu vissen, dan weet Simon dat Hij het zal zegenen. Het is goed om een 

zegen te vragen voor het gewas en de arbeid. Maar ook voor mensen die geen 

werk hebben en dit graag zouden willen hebben. Er mag ook een zegen 

gevraagd worden voor vissers van mensen. Evangeliebrengers dichtbij en veraf. 

Kun jij ook visser van mensen worden? Dat kan alleen door de Heere Jezus te 

volgen. Allereerst moet je zelf gevangen worden. De vissen vermijden een net 

als ze in de gaten hebben dat het net hen wil vangen. Ook vissen willen hun 

leven niet verliezen. Mensen lijken wel op vissen wat dit betreft. Ze vermijden 

het om gevangen te worden. Maar je moet eerst door het Evangelie gevangen 

worden. Dat Evangelie is, dat de Heere Jezus volkomen voor al je zonden heeft 

betaald. Dat betekent ook dat je je leven moet verliezen. Daarmee wordt bedoeld 

dat je het zondige leven moet verlaten. Dat is bekering. Omkeren betekent dit.  

Je rug naar de zonden toekeren. Betekent dit dan dat je geen zondaar meer bent? 

Helaas niet. Je blijft zondaar tot het eind toe. Als je visser van mensen wordt, 

dan houd je anderen voor wat er in de Bijbel staat. Dan is het niet goed om daar 

boven te gaan staan. Integendeel, vrijmoedig spreken tot mensen over het 

Evangelie is ook spreken tot jezelf. Dat kan alleen door Jezus te volgen, Hem na 

te volgen, doen wat Hij van je vraagt en uit Zijn kracht te leven. 

 

Lezen/zingen Gezang 360:3 

 

Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken  maar dat wij geheiligd leven 

over uw verlossend werk;   op de plaats door U gegeven, 

geef dat niet die woorden breken  en U volgen onder 't kruis 

op de daden van uw kerk,   op de smalle weg naar huis. 



Donderdag 9 maart 

 

Lezen Lukas 5:17-26 

Tekst: Lukas 5:21B Wie kan zonden vergeven dan God alleen? 

 

Aan Hem ergeren of Hem loven, een tussenweg is er niet 

Nadat Jezus een melaatse heeft genezen, gaat Hij bidden in de woestijn. Door 

alles wat Hij zegt en alle wonderen die Hij doet, is er een grote menigte die 

achter Hem aan gaat. Er is geen rustige plek te vinden in de buurt van een 

menigte. Voor ons geldt dit ook. Bidden kan alleen als we niet worden afgeleid. 

Zoek een rustige plek om te bidden. Alleen zo is het mogelijk om je volledig af 

te sluiten van de wereld om je heen. De Heere Jezus deed dit in de woestijn.  

In het gedeelte dat we gelezen hebben, wordt een verlamde man gedragen door 

enkele mannen. Ze willen de man in een huis naar Jezus brengen, maar ze 

kunnen niet via de deur binnenkomen door de vele mensen die er zijn.  

Ze bedenken een oplossing. Ze klimmen op het dak en laten hem tussen de 

daktegels door naar Jezus toe komen. Jezus ziet het totale vertrouwen van de 

mannen. Hij ziet hun geloof en zegt tegen de man die verlamd is: uw zonden 

zijn u vergeven. De schriftgeleerden en Farizeeën overleggen twee dingen: Wie 

is deze Man Die godslastering spreekt?  en Wie kan zonden vergeven dan God 

alleen? Het eerste is niet zo. Het tweede is helemaal waar. De Heere Jezus is 

God en Hij kan de zonden vergeven en daarom is dat wat Hij zegt geen 

godslastering. Hij kent de overleggingen van hun harten en spreekt hen aan; Wat 

is gemakkelijker, te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op en 

ga lopen? Om te laten zien dat Hij de macht heeft om zonden te vergeven, zegt 

Hij tegen de verlamde: sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. Het wonder 

gebeurt. De man gaat lopend naar huis.  

Deze geschiedenis spreekt tot de verbeelding. Je ziet het helemaal voor je.  

Nu kun je hier op twee manieren op reageren.  Je kunt je aan Hem ergeren of 

Hem loven. Een tussenweg is er niet  In ongeloof kun je je eraan ergeren en je 

zou  kunnen zeggen: het is een mooi verhaal maar ik ervaar het als een sprookje. 

Er was eens… Sprookjes zijn er alleen om emoties los te weken. Angst en 

romantische gevoelens worden hierin gemakkelijk opgewekt.  

Je kunt ook een hele andere reactie hebben op deze geschiedenis. Dat is: Hem 

loven. Waarom? Vooral om het eerste wonder dat Hij doet, namelijk de zonden 

vergeven. Hij heeft de zondaar lief maar haat de zonden. Daarom is het ook 

nodig dat de zonden vergeven worden. Daar mag je in het gebed om vragen: 

Heere wilt U mijn zonden vergeven. Als je gelooft dat Hij je vergeeft kan het 

niet anders: dan word je vervuld met liefde en ga je Hem loven met heel je hart.  

 

Lezen/zingen Gezang 463:1 

 

O Heer die onze Vader zijt, 

vergeef ons onze schuld. 

Wijs ons de weg der zaligheid, 

en laat ons hart, door U geleid, 

met liefde zijn vervuld. 



Vrijdag 10 maart 

 

Lezen Lukas 6:12-19 

Tekst: Lukas 6:19B Hij genas ze allen 

 

Ben je al lief-hebber? 

Jezus kiest twaalf discipelen uit die Hij ook apostelen noemt. Discipel kan 

iedereen zijn. Een discipel is een leerling, een volgeling van Jezus. Apostelen 

zijn gezanten van Jezus. Zij mogen namens Hem spreken. Een apostel is ook 

discipel. Je kunt het Evangelie niet doorvertellen als je zelf geen leerling van 

Jezus bent. Als we spreken over de discipelen of de twaalf discipelen dan gaat 

het over de apostelen. Iedere discipel heeft een taak. We weten van Judas de 

Iskariot, die Jezus heeft verraden, dat hij penningmeester was. In christelijke 

gemeenten zijn mensen nodig die een taak vervullen. Een gemeente met alleen 

leerlingen, daar kom je niet verder mee. Er zijn herders en leraren nodig. Ook 

zijn er mensen nodig die met hun handen kunnen werken. Als Jezus samen met 

Zijn discipelen naar een vlakke plaats gaat, komen er veel mensen naar Hem toe. 

Ze proberen Hem aan te raken want er gaat kracht van Hem uit. Wat opvalt in de 

laatste zin is dat Hij allen genas. Iedereen die bij Hem kwam, werd genezen. We 

mogen dit ook vergeestelijken. Iedereen die in Hem gelooft wordt behouden. 

Iedereen kan behouden worden maar er is wel een voorwaarde. We lazen dat 

men Hem probeerde aan te raken omdat er kracht van Hem uitging. Als je niet 

gelooft dat er kracht van Hem uitgaat, dan zul je ook niet proberen om Hem aan 

te raken. Je moest er toen veel moeite voor doen want er waren heel veel mensen 

en er was veel gedrang. Ook nu moet je moeite doen om bij Hem te komen. Niet 

omdat er veel mensen zijn die je in de weg staan maar omdat er geloof van je 

wordt gevraagd. Om tot geloof te komen, moet je actief zijn. Hiermee wordt niet 

bedoeld dat je actief moet zijn voor een gemeente of voor je omgeving. Actief 

zijn  wil zeggen dat je gaat bidden. Bidden om kracht om te geloven en om uit 

dit geloof te kunnen leven. Dan word je lief-hebber. Ben je al lief-hebber? Je 

kunt liefhebber zijn van een bepaald soort liederen. Bijvoorbeeld liefhebber van 

bepaalde Johannes de Heer liederen of van Psalmen. Maar dat wordt hier niet 

mee bedoeld. Lief-hebber ben je als je God lief hebt boven alles en je naaste als 

jezelf. Dat kan niet in eigen kracht. De Heere wil je daar kracht voor geven.  

Je naaste liefhebben kan alleen als je naast iemand gaat staan. Lief hebben is wat 

anders dan lief zijn of lief doen. Lief hebben is het besef dat je de Heere nodig 

hebt en dat die ander dat ook nodig heeft. Om lief-hebber te worden, moet je 

eerst discipel zijn, een leerling van Jezus. Hij is de getrouwe Meester. Hij is 

werkelijk Lief-hebber.  Hij neemt je bij de rechterhand. Laat je maar leiden door 

Hem. Zijn liefde is allesomvattend. Hij wil ook jou met liefde omvangen. 

 

Lezen/zingen Psalm 73:9 

 

Nu blijf ik bij U voor altijd,     Gij neemt mij bij de rechterhand, 

God die mij troost, die bij mij zijt,    Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 

mijn twijfel stilt en mijn verlangen,    uw wijsheid is het die mij leidt 

die mij in liefde houdt omvangen.    en eenmaal kroont met heerlijkheid. 



 

Zaterdag 11 maart 

 

Lezen Lukas 6:20-36 

Tekst: Lukas 6:36 Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is. 

 

Door Zijn barmhartigheid word je barmhartig 

Het gedeelte dat net is gelezen, heeft twee gedeelten. Boven het eerste gedeelte 

zou de volgende titel kunnen staan: zaligsprekingen en wee-u-sprekingen. Deze 

komen nogal theoretisch over. In het tweede gedeelte komt de praktische 

invulling. Het laatste vers, de tekst van vandaag, geeft heel kort weer waar het 

allemaal om draait. Het wordt ook jou voorgehouden: Wees dan barmhartig, 

zoals ook uw Vader barmhartig is. Door Zijn barmhartigheid word je 

barmhartig. Barmhartig zijn betekent wat anders dan medelijden hebben. Het is 

hulp bieden aan mensen die dit geestelijk en/of lichamelijk nodig hebben. Het is 

vooral naastenliefde. Zalig ben je als je arm bent, je honger hebt, de mensen je 

haten, wee u die rijk is, verzadigt is en mensen je eren. Je zou dit allemaal 

letterlijk kunnen nemen. Je bent niet arm, honger heb je ook niet en mensen 

haten je niet. De conclusie kan nu zijn: ik word niet zalig want ik voldoe niet 

aan de regels.  Als je hier zo naar kijkt, dan is dat wetticisme. Je stelt 

voorwaarden aan het geloof. De Farizeeën en schriftgeleerden deden dit ook in 

de tijd van Jezus. Er waren heel veel regels vanuit de Bijbel genomen en extra 

regels door henzelf toegevoegd en ze hielden zich daar zelf punctueel aan. Maar 

ze vonden ook dat ze dit goed deden. Zalig worden moet je vooral geestelijk 

zien. Zalig word je niet door eigen kracht. Integendeel. Je moet arm worden in 

jezelf en honger hebben naar Zijn Woord en Zijn kracht. Als je gelooft in de 

Heere Jezus, is het automatisch zo dat er mensen zijn die jou haten omdat ze de 

Heere Jezus verwerpen. De naastenliefde komt vooral tot uiting bij het 

liefhebben van je vijand. Deze liefde is: dat je de ander ook gunt dat hij gelooft 

in de Heere Jezus. Als je een ander iets geeft en je verwacht hier wat voor terug 

dan is dit voorwaardelijke liefde. Als de liefde niet beantwoord wordt, is de 

liefde van jou voor de ander gauw over. Onvoorwaardelijke liefde is een liefde 

die we vanuit onszelf niet kunnen geven. Dat is bij de Heere anders. Hij heeft 

ons onvoorwaardelijk lief. Hij verwacht niets terug van ons. Hij stelt als 

voorwaarde dat we geloven in de Heere Jezus maar weet dat we aan deze 

voorwaarde niet kunnen voldoen. Hij geeft dan ook zelf de kracht om te 

geloven. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Bidt om Die Kracht en Hij zal 

Deze geven. Door Zijn barmhartigheid zul je dan zelf ook barmhartig zijn. 

 

Lezen/zingen Psalm 33:8 

 

Wij wachten stil op Gods ontferming,        Laat te allen tijde 

ons hart heeft zich in Hem verheugd.        uwe liefd' ons leiden, 

Hij komt te hulp en geeft bescherming,        uw barmhartigheid. 

zijn heil'ge naam is onze vreugd'.        God, op wien wij wachten, 

                  geef ons moed en krachten 

            nu en voor altijd. 



Zondag 12 maart 

Tweede lijdenszondag 

 

Lezen Lukas 6: 37-45 

Tekst: Lukas 6:45B uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. 

 

Wat zegt jouw hart? 

Het zien van de splinter in het oog van een ander is gemakkelijker dan de balk in 

je eigen oog. Daarvoor moet je in een spiegel kijken. Geestelijk gezien moet je 

jezelf ook in de spiegel bekijken. Als je eerlijk bent, kun je geen andere 

conclusie trekken dan: ik ben zondaar. Oordeel dan een ander niet. We hebben 

nogal eens de neiging om mensen in hokjes te stoppen. De ene persoon is lang 

de andere kort, dun of dik, gelovig of ongelovig, aardig of onaardig. De lijst kan 

met nog heel veel dingen worden aangevuld. De Heere Jezus wijst ons op maar 

twee dingen. Of je brengt goede vruchten voort of je brengt slechte vruchten 

voort. Als je weet dat je een balk in je oog hebt, zul je niet zo snel een ander 

oordelen. Het is vandaag de tweede lijdenszondag. Jezus heeft veel geleden  

toen Hij op aarde leefde. Ook nu kunnen mensen Hem pijn doen. Door Hem niet 

te geloven op Zijn Woord. Maar, Hij vindt vreugde in ieder mens die in Hem is 

gaan geloven. We kennen allemaal wel het spreekwoord: waar het hart vol van 

is, loopt de mond van over. Dat betekent: men kan niet zwijgen over dat waar 

men voortdurend aan denkt. Dit spreekwoord lijkt op de tekst van vandaag. 

Wat zegt jouw hart? In veel kerken wordt vandaag de geloofsbelijdenis 

uitgesproken. De voorganger is dan de spreekbuis voor iedereen die de 

geloofsbelijdenis in zijn hart meespreekt. Doet jouw hart ook mee? Een 

geloofsbelijdenis komt niet rechtstreeks uit de Bijbel maar is daar wel op geënt. 

Vandaag komt er nog een zin voor, en spreek deze geloofsbelijdenis maar 

volmondig mee met je hart: Het is door de kracht van de Heilige Geest dat:  

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; Die ontvangen is van 

de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius 

Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde 

dag weer opgestaan van de doden; opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de  

rechterhand van God, de almachtige Vader; vanwaar Hij komen zal om te 

oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één 

heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving 

van de zonden; wederopstanding van het lichaam; en een eeuwig leven. Amen.            

Als je deze belijdenis met je hart spreekt, zorgt de Heere er voor dat de splinter 

uit het oog van een ander en de balk uit jouw oog worden verwijderd. Dan komt 

er helder zicht op het lijden, het sterven en de opstanding van de Heere Jezus. 

 

Lezen/zingen Gezang 239:6 

 

Maak ons geloof zo vol en schoon 

dat het de Vader leert verstaan 

en Jezus Christus, 's Vaders Zoon, 

o Geest van beiden uitgegaan. 



Maandag 13 maart 

 

Lezen Lukas 6:46-49 

Tekst: Lukas 6:47 Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze 

doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. 

 

Jezus vergelijkt je ergens mee 

Jezus spreekt vaak in gelijkenissen. Dat zijn beelden die je voor je ziet. Twee 

huizen worden er gebouwd. Het eerste huis is gefundeerd op rots en het tweede 

op zand. Dan komt de storm met veel regen en wind. Het huis dat stevig 

gefundeerd is op rots, blijft staan. Het huis dat op zand is gebouwd, stort in, 

omdat het zand wegspoelt en de wind vrij spel heeft. Als er storm komt, wat doe 

je dan? Dan ga je zo snel mogelijk schuilen. Als het kan in een huis. Dan is het 

wel van belang in welk huis je schuilt. Het huis op rots blijft staan. Daarin ben je 

veilig. Het huis op zand stort in en iedereen die in dit huis is, zal op zijn minst 

verwondingen hebben. In de nieuwsberichten horen we nogal eens dat er  grote 

gebouwen instorten door aardbevingen. Vaak zijn deze slecht gefundeerd en niet 

stevig genoeg gebouwd. Er wordt dan gekeken of er fouten zijn gemaakt bij het 

bouwen. Geld speelt vaak een belangrijke rol. Als er winst valt te halen bij het 

bouwen dan is het wel op goedkope materialen. Hier geldt: goedkoop is 

duurkoop. Het gebouw stort in en mensen raken gewond of komen om.  

Het gaat er in de vergelijking om dat je luistert naar de Heere Jezus en doet wat 

Hij van je vraagt. Dat is bouwen op de Rots met een hoofdletter. Je kunt ook je 

eigen gang gaan. Iedereen weet dat het leven hier op aarde tijdelijk is. Als je 

denkt dat er niets is na dit leven, dan ga je je eigen gang en doe je de dingen die 

je vreugde geven voor een bepaalde tijd. Hier zijn veel clichés over: je leeft 

maar één keer, Carpe Diem dat betekent pluk de dag, laten we eten en drinken 

want morgen sterven wij. Deze laatste zin komt uit 1 Korintehe 15.  

Jezus vergelijkt je ergens mee. Waarmee is dit? Het huis op de rots of het huis 

op zand. Het huis op zand heeft eerst grote voordelen. Het is sneller af en je kunt 

er dus eerder in. Een huis bouwen op een goede fundering kost meer tijd en 

meer geld. Tot de storm komt maakt het niet uit in welk huis je woont. Als het 

leven rustig zijn gang gaat, is er geen storm in je leven, maar als er zorgen zijn 

kan het behoorlijk stormachtig zijn. Dan is het van belang om gebouwd te zijn 

op een stevig fundament. Hou je dan vooral vast aan de Heere Jezus. Huizen 

kunnen heel verschillend zijn. Dat is ook met mensen zo. Ieder heeft zijn eigen 

karakter en zijn eigen gaven. Daar is niets mis mee. Bouw in alles op Hem, Hij 

is de Hoeksteen van vertrouwen en het Fundament waarop je kunt bouwen.  

 

Lezen/zingen Gezang 260:5 

 

Daar als hoeksteen van vertrouwen 

Christus zelf is neergelegd, 

fundament van al het bouwen, 

staat de stad gegrond en hecht, 

zal zijn Sion Hem aanschouwen, 

zoals Hij het heeft gezegd, 



Dinsdag 14 maart 

 

Lezen Lukas 7:1-10 

Tekst: Lukas 7:7B spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn 

 

Hij spreekt zwijgend 

De hoofdman over honderd heeft een slaaf. In onze tijd zou je zeggen: de 

compagniecommandant van honderd soldaten heeft een bediende. Zijn slaaf is 

zo ziek dat hij zal gaan sterven. Hij heeft zoveel waardering voor hem dat Hij 

Jezus vraagt om hem te genezen. Hij vindt het zichzelf niet waard dat Jezus naar 

hem toekomt. Hij heeft zoveel geloof dat hij zegt tegen Jezus: spreek een woord 

en mijn knecht zal genezen zijn. Wat zou Jezus nu gaan zeggen? Hij spreekt 

zwijgend. Hij zegt niet zoiets als: uw geloof heeft uw knecht behouden. Hij zegt 

alleen tegen de omstanders: Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof niet 

gevonden. En de knecht was weer helemaal gezond.   

Wat een troost voor ons. Het Evangelie is niet alleen voor het volk Israël maar 

voor alle mensen op aarde. Ook voor ons Nederlanders.  

Deze geschiedenis kan van verschillende kanten worden belicht.  

De eerste kant is dat er voor het eerst zending werd bedreven. De Heere Jezus 

deed dit zelf. Als mensen naar een zendingsgebied gaan, is dit niet alleen om 

mensen het Evangelie te brengen. Naast het evangeliseren zijn de andere doelen: 

het genezen van zieken en mensen leren hoe zij voor zichzelf kunnen zorgen wat 

betreft de eerste levensbehoeften. Water brengen is goed, maar het is beter om 

mensen te leren hoe ze zelf aan water kunnen komen. Jezus heeft naast de 

woordverkondiging gezorgd voor genezing van de knecht van de hoofdman.  

De tweede kant is dat de hoofdman goed zorgde voor de knecht. Werknemers 

moeten het kunnen merken als een werkgever christen is. Deze mag hierin een 

voorbeeld zijn. Maar dan precies zoals de hoofdman dit doet. Hij geeft zelf 

opdrachten en weet dat zijn soldaten helemaal op hem kunnen vertrouwen.  

Zoals de soldaten hem vertrouwen, vertrouwt hij erop dat alles wat Jezus zegt 

ook werkelijk gebeurt.  

Dat is dan ook de derde kant van het verhaal. Hij vertrouwt Jezus op Zijn woord. 

Doe jij dat ook? Je kunt bedroefd zijn om de zonden die je begaat. Blijf hier niet 

in hangen want dan ben je alleen aan het wroeten in jezelf. Vertrouw op Jezus. 

Hij vergeeft de zonden en dat mag vreugde geven. Hij heeft de hoogste prijs 

betaald waardoor ook jij zalig kunt worden. Bezing Hem Die hier voor zorgde.  

 

Lezen/zingen Gezang 402:1 

 

Verheugt u, christenen, tesaam! 

Laat ons van vreugde springen 

en zegenen Gods grote naam; 

laat ons de Heer bezingen, 

die ons zo machtig heeft bevrijd, 

die voor der mensen zaligheid 

de hoogste prijs betaalde. 

 



Woensdag 15 maart 

 

Lezen Lukas 7:11-23 

Tekst: Lukas 7:19B Bent U het Die komen zou 

 

Lees je Bijbel, bid elke dag 

We lazen twee geschiedenissen die met elkaar verbonden zijn. De zoon van de 

weduwe in Naïn is gestorven. Veel mensen lopen met de moeder mee om de 

zoon te gaan begraven. Jezus is bewogen met de moeder en raakt de zoon aan en 

zegt tegen hem: Ik zeg u, sta op! Waarom staat die zoon op: omdat Jezus het 

zegt. Er staat een uitroepteken na “sta op”. Jezus spreekt met gezag. Deze 

bijzondere gebeurtenis wordt overal in de omgeving doorverteld. En ook 

Johannes de Doper krijgt dit te horen van zijn discipelen. Hij wil graag weten of 

Jezus de Messias is. Hij stuurt twee discipelen naar Jezus en vraagt of Hij 

Degene is Die komen zou.  Dan kun je wel een  aantal antwoorden bedenken. 

Het kortste antwoord is: ja. Iets langer: ja, Ik ben het Die komen zou. Er zou ook 

een verwonderd antwoord kunnen komen: snapt Johannes niet dat Ik het ben? 

Geen van deze antwoorden worden door Hem gebruikt. Hij zegt tegen hen: Ga 

heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat blinden 

ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven 

kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het Evangelie verkondigd 

wordt. En zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt. Om dit antwoord te 

kunnen begrijpen is Bijbelkennis nodig. Het zijn teksten uit Jesaja 29, 35 en 61. 

Deze teksten verwijzen naar de komst van de Messias. Dat is de Heere Jezus. 

Omdat Johannes Bijbelkennis heeft, is er niet meer nodig dan de verwijzingen 

naar de teksten uit Jesaja. Om de Bijbel te kunnen begrijpen zijn twee dingen 

nodig: Bijbelkennis en verlichting van de Heilige Geest. Het eerste verhaal gaat 

over de opstanding van de dode zoon van de weduwe uit Naïn. Zonder 

Bijbelkennis zou je het een mooi verhaal kunnen vinden maar voor jezelf heeft 

het dan geen betekenis. Als we bij deze geschiedenis een andere geschiedenis uit 

de Bijbel betrekken, wordt het een heel ander verhaal. Jezus heeft de zoon 

opgewekt uit de dood en is ook Zelf opgestaan uit de dood. Hij is gestorven aan 

het kruis op Golgotha en heeft daarmee de straf gedragen voor iedere zondaar. 

Hij is opgestaan uit de doden zodat iedereen die in Hem gelooft ook wordt 

opgewekt uit de dood en zo eeuwig zal leven. Zo wordt de geschiedenis van de 

zoon van de weduwe ook voor jou een belangrijke geschiedenis.  

Doe wat een bekend lied van je vraagt: lees je Bijbel, bid elke dag.  

Dan is Bijbelkennisvermeerdering een verrijking van je leven. 

 

Lezen/zingen Gezang 7:3 

 

Het is ook in de hemel niet, 

hoe vaak gij ook naar boven ziet 

en droomt van bovenaardse streken. 

Wat gij ook in de sterren leest, 

alleen de Geest beroert de geest, 

alleen het woord kan 't hart toespreken. 



Donderdag 16 maart 

 

Lezen Lukas 7:24-35 

Tekst: Lukas 7:26A Maar waar bent u dan naar gaan kijken?  

 

Welke bril zet je op? 

Jezus gaat verder met de uitleg van de Bijbel. Dat is wat Hij voortdurend doet. 

Hij vertelt over Johannes de Doper. Johannes wordt door de Heere Jezus 

genoemd als iemand die meer is dan een profeet. Al ver voor zijn komst, is al 

voorzegt dat er een wegbereider zal komen. De wegbereider voor de Heere 

Jezus. Hij vraagt aan de menigte waar ze naar zijn gaan kijken in de woestijn. 

Naar een riet dat heen en weer beweegt in de wind? Dat is natuurlijk schertsend 

bedoeld. Zijn ze gaan kijken naar iemand die kostbare kleren aan heeft? Dat zou 

je toch verwachten: iemand die meer is dan een profeet zal toch wel koninklijke 

kleren aan hebben. Nee, dus. Hij draagt een kleed van kamelenhaar en zijn 

voedsel is sprinkhanen en wilde honing. Jezus gaat het gedrag van Johannes met 

Zichzelf vergelijken. Niet om daarmee verschillen te laten zien, maar om de 

mensen te wijzen op hun eigen gedrag. Het gaat er niet om waar ze naar kijken 

maar hoe ze er naar kijken. Wat zijn hun gedachten als ze kijken naar Johannes 

en als ze kijken naar Jezus. Johannes at geen brood en dronk geen wijn.  

Ze zeiden over hem dat ze hem vreemd vonden, hij zal wel een demon hebben. 

Over Jezus wordt gezegd dat Hij vraatzuchtig is en een drinker en bovendien 

zeggen ze van Hem dat Hij een vriend is van tollenaars en zondaars.  

Ze kijken door hun eigen zondaarsbril.   

Welke bril zet je op? Er zijn veel soorten brillen. De bril die er voor zorgt dat je 

veraf beter kunt zien of de bril die er voor zorgt dat je dichtbij beter kunt zien. 

De zonnebril die er voor zorgt dat je scherp ziet maar niet wordt verblind door 

de zon. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat erom dat je scherp gaat 

waarnemen waar het in het leven om gaat. Als je kijkt door de zondaarsbril, dan 

ben je ziende blind. Dat wil zeggen dat je niet ziet dat de Heere Jezus ook voor 

jouw zonden is gestorven. Het ongeloof zit je dan in de weg. Vraag dan aan de 

Heere of Hij je verstand wil verlichten, je geestelijk wil bijstaan zodat je zicht 

krijgt op het heil dat te vinden is in de Heere Jezus. De beste bril is te 

vergelijken met de bril die mijnwerkers gebruiken. Dat is een bril met een lamp 

erboven. Die lamp is het Woord dat je de weg wijst. Je ziet dan alleen het pad 

dat je gaat zonder afgeleid te worden door alles wat daar links en rechts van is. 

Johannes was de wegbereider voor de Heere Jezus. Jezus is de Wegbereider. 

Ook voor jou. Hij is de weg. De Weg die leidt naar het eeuwige leven.   

 

Lezen/zingen Psalm 119:40 

 

Uw woord is als een lamp, een helder licht, 

een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 

dat in de duisternis mijn schreden richt. 

Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 

dat ik zal wand'len voor uw aangezicht, 

dat ik uw recht zal roepen van de daken. 



Vrijdag 17 maart 

 

Lezen Lukas 7:36-50 

Tekst: Lukas 7:50B Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede! 

 

Hoe krijg je vrede? 

Na de opmerking dat Jezus vriend is van tollenaars en zondaars, dit lazen we 

gisteren, gaat Hij eten bij een Farizeeër. Simon de Farizeeër heeft Hem 

uitgenodigd. Dan komt er een gast die niet door Simon is uitgenodigd. De vrouw 

maakt de voeten van Jezus nat met haar tranen, droogt deze met haar haren en 

zalft ze. Simon denkt veel maar zegt niets. Hij vraagt zich af of Jezus wel weet 

wat voor zondares deze vrouw is. Jezus weet wat hij denkt en vraagt hem een 

antwoord te geven op een voorbeeld dat met deze situatie te vergelijken is. Wie 

zal een schuldeiser meer liefhebben. Iemand die vijfhonderd penningen wordt 

kwijtgescholden of iemand die vijftig penningen wordt kwijtgescholden. Hij 

geeft voorzichtig antwoord want hij zegt: ik denk. Hij denkt dat het degene is 

met de meeste schulden en Jezus zegt dat dit het goede antwoord is. Dan gaat 

Jezus terug naar het actuele. Hij vergelijkt Simon met de vrouw. Simon heeft 

geen water gegeven om de voeten te kunnen wassen, hij heeft Jezus niet gekust 

en ook niet Zijn hoofd gezalfd met olie. Jezus weet dat de vrouw een zondares is 

en vergeeft haar zonden. Weer wordt er veel gedacht maar weinig gezegd door 

Simon en zijn genodigden. Wie is Deze Die ook zonden vergeeft?, vragen ze 

zich af. Tegen de vrouw zegt Jezus: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in 

vrede! Opvallend in dit verhaal is dat Simon zich boven deze vrouw verheven 

voelt maar ook boven Jezus. Hij geeft Hem niet eens water om Zijn voeten te 

kunnen wassen. Als je een gast wil laten merken dat hij welkom is, zul je zelf 

zijn voeten wassen. Hoe gaan wij om met mensen? Jezus zegt over Zichzelf in 

Mattheus 25:35: Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.  

Als je dit voor de geringste hebt gedaan heb je dit voor Jezus gedaan. 

De standaard levenshouding van een christen moet zijn een mens behandelen 

zoals je Jezus zou behandelen. En dan niet alleen broeders en zusters maar ook 

je vijand. Dat is geen actieve handeling in de zin van, ik zal eens even goed voor 

mijn vijand zorgen. Integendeel. Het is een afhankelijke houding. Als de Heere 

mensen op je pad brengt, wil Hij er ook voor zorgen dat je het goede doet en het 

verkeerde nalaat. Tegen de vrouw zegt Jezus: ga heen in vrede! Hoe krijg je 

vrede? Dat kan als je weet dat Jezus ook jouw zonden heeft vergeven. Er moet 

dan wel het besef zijn dat je zondaar bent en dat je vergeving vraagt voor je 

zonden. Ga maar naast deze vrouw staan. Als je tegen de Heere Jezus zegt: ik 

geloof in U dan zegt Hij: Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede!  

 

Lezen/zingen Gezang 387:2 

 

Om Christus' wil doe mij niet aan 

het kwaad dat ik U heb gedaan, 

veeleer vergeef mij, Heer, en geef 

dat ik voortaan in vrede leef. 

 



Zaterdag 18 maart 

 

Lezen Lukas 8:1-15 

Tekst: Lukas 8:15  

En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in 

een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen 

 

Het zaad is goed 

De Heere Jezus gaat langs heel wat steden en dorpen om het Evangelie te 

verkondigen. Dit keer wordt er niet bij vermeld dat Hij mensen verlost van boze 

geesten en ook niet dat Hij zieken geneest. Wel worden de namen genoemd van 

drie vrouwen waarbij Hij dit in het verleden heeft gedaan. Zij dienden Hem 

samen met nog vele anderen. Ze zijn Hem heel dankbaar voor wat Hij voor hen 

heeft gedaan maar ook wat Hij voor hen betekent. Hij is hun Redder. In het 

laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, wordt geschreven over het 

boek des levens. Daarin staan de namen van hen die de Drie-enige God mogen 

loven en prijzen in eeuwigheid. Je naam staat in dit boek als je gelooft dat de 

Heere Jezus jouw zaligmaker is. Daarin staan veel meer namen dat die van de 

drie vrouwen. Gelukkig maar, want de Heere verdient het dat Hij door 

honderden, duizenden, nee door miljarden mensen wordt geëerd. Wie zijn het 

die in het boek des levens staan? Dat zien we in de gelijkenis van de zaaier. Het 

gezaaide zaad kwam terecht: naast de weg, op de rots, tussen de dorens en in 

goede aarde. Het zaad is het Woord van God. Het zaad is goed. Daar mag geen 

twijfel over bestaan. Nu lijkt het of er vier mogelijkheden zijn. Maar dat is niet 

zo. Er zijn maar twee mogelijkheden. Het zaad draagt vrucht of het draagt geen 

vrucht. Het is: eind goed, al goed. Het is in dit verband mooi om te zien dat er 

op Golgotha een misdadiger  hing naast de Heere Jezus die in Hem geloofde. En 

hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. 

En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs 

zijn. Op het moment dat je dit leest is er nog genadetijd. Als je nog niet gelooft 

dan klinkt nu de oproep: geloof in de Heere Jezus. Stel het niet uit. Wat je ook 

gedaan hebt in alle voorgaande jaren als je in Hem gelooft zijn je zonden 

vergeven. Je naam staat dan in het boek des levens. Dan mag je horen bij de 

schare die de Heere gaat dienen, loven en prijzen. Wat is het Woord van God 

een heerlijk Evangelie. De blijde Boodschap ook voor jou. 

 

Lezen/zingen Gezang 179:7 

 

O Heiland, dus gefolterd voor mijn kwaad! 

O Heil'ge, om mijn schande dus gesmaad! 

Wat spruit er uit uw graf een heerlijk zaad 

van eeuwig leven! 

Hoe veler ziel werd U van God gegeven 

voor de eeuwigheid, 

om de eeuw'ge eer te delen, 

U, die U tot een offer gaaft voor velen, 

bij Hem bereid! 



Zondag 19 maart 

Derde lijdenszondag 

 

Lezen Lukas 9:21-27 

Tekst: Lukas 9:22 Hij zei: De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen 

worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en Hij moet gedood 

en op de derde dag opgewekt worden 

 

Behoud je leven door het te verliezen 

Op deze derde lijdenszondag twee korte gedeeltes uit het Lukasevangelie die 

onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. In het eerste gedeelte lezen we over de 

lijdensaankondiging van de Zoon des mensen. In de tekst zien we dat er geen 

punt komt na de woorden: dat Hij gedood moet worden. Je kunt veel moeite 

hebben met het lijden en sterven van de Heere Jezus maar vergeet daarbij de 

laatste woorden niet: dat Hij op de derde dag opgewekt moet worden. Het woord 

moeten klinkt vaak niet prettig in de oren. Als iemand iets zegt met het woord 

moeten erin volgt nog al eens de reactie: ik moet dit, ik moet dat, ik moet niets. 

Bij de Heere Jezus is het een heilig moeten. Hij moet opgewekt worden. Het is 

noodzakelijk omdat er anders geen mens zalig kan worden. Het is de eerste keer 

dat Jezus het vertelt aan de discipelen. Het zal pas later tot hen doordringen wat 

Hij hiermee bedoelde. Voor hen moest het eerst Pinksteren worden. Dat brengt 

ons op het tweede gedeelte waarin de Heere Jezus zegt dat als je je leven wilt 

behouden je het zal verliezen en als je het  om Zijnentwil verliest, zul je het 

behouden. Dat klinkt cryptisch maar is eenvoudiger dan het lijkt. Natuurlijk is 

het niet zo dat als je christen bent je geen leven meer hebt. De gewone dingen 

gaan gewoon door. Pinksteren is nodig om het te kunnen begrijpen. Verlicht met 

de Heilige Geest ga je begrijpen dat het leven er niet is voor jezelf maar dat het 

leven er is voor de Heere en dat het uitmondt in een eeuwig leven met Hem. Als 

je gelooft dan begint dit leven niet na dit leven maar dan begint het direct nadat 

je bent gaan geloven. Dan is niets meer toevallig. Ook niet als er dingen 

gebeuren die je niet begrijpt. Als christen zul je ook lijden. Dat kan helaas niet 

anders. Iedereen die gelooft, kent wel mensen die niet geloven. Dat doet pijn 

want je gunt het anderen ook zo van harte dat ze gaan geloven in de Heere Jezus 

en je gunt het de Heere dat het aantal lofprijzenden wordt vermeerderd.  

De wederkomst van de Heere Jezus is aanstaande. Daar gaat het in het laatste 

vers over. Er zullen mensen zijn die niet zullen overlijden maar rechtstreeks van 

dit leven naar het eeuwige leven gaan. Leef zo dat je Hem verwacht tijdens je 

leven. Dan is het thema van vandaag op jou van toepassing: behoud je leven 

door het te verliezen. Verliezen betekent dan de grootste winst die je kunt 

behalen en is ook de grootste winst voor Degene die jou het leven geeft.   

 

Lezen/zingen Gezang 118:2 

 

Vervul, o Heiland, het verlangen,       Blijf in uw liefde mij bewaren, 

waarmee mijn hart uw komst verbeidt!       waar om mij heen de wereld woedt. 

Ik wil in ootmoed U ontvangen,        O, mocht ik uwe troost ervaren: 

mijn ziel en zinnen zijn bereid.        doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 



Maandag 20 maart 

 

Lezen Jukas 9:28-36 

Tekst: Lukas 9:35B Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem! 

 

Luister naar Hem! 

In “De verheerlijking op de berg” zien we dat drie discipelen met Jezus mee 

gaan. Zij nemen een bijzondere plaats in bij Zijn leven op aarde. Wij hebben ook 

voorkeuren. De belangstelling voor bepaalde onderwerpen kunnen het maken 

dat je bij de een meer aansluiting hebt dan bij de ander. Met de een praat je ook 

gemakkelijker dan met de ander. Dat is prima. Dat staat los van de gunnende 

liefde voor je naaste. Jezus gaat bidden op de berg. Dan komt er het moment 

waarop de aanblik van het gezicht van Jezus verandert  en Hij blinkende kleren 

aan heeft. Wat zal dat een schitterend gezicht zijn geweest voor de discipelen. 

Hij spreekt met Mozes en Elia. Dat zijn profeten waarvan het leven hier op 

aarde op een bijzondere manier is beëindigd. De Heere heeft Mozes begraven en 

Elia voer in een storm naar de hemel. Jezus spreekt met Mozes en Elia over de 

dingen die binnenkort zullen gebeuren in Jeruzalem. Zijn sterven en Zijn 

opstanding worden besproken. Voor Petrus leek het de hemel op aarde. Hij zegt 

tegen Jezus: laten we drie tenten maken. Het liefst wilde hij dat er aan deze 

heerlijke situatie geen einde komt. Dat mag echter niet gebeuren want dan zou 

dat wat Jezus met Mozes en Elia besprak niet gebeuren. Hij is niet gekomen om 

hier te blijven maar om de opdracht van Zijn Vader te vervullen. Er kwam een 

wolk die hen overschaduwde. De Heere is al vaker in een wolk verschenen. Hier 

spreekt Hij belangrijke woorden tot de discipelen en ook tot ons:  Dit is Mijn 

geliefde Zoon, luister naar Hem!  De oproep van vandaag is: luister naar Hem! 

Luisteren is wat anders dan horen. Een negatieve term voor horen is aanhoren. 

Je hoort het wel maar wil het eigenlijk niet horen. Luisteren is veel sterker dan 

horen. Het is dat wat je hoort tot je nemen en de belangrijke aanbevelingen 

opvolgen. Jezus zegt: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft 

eeuwig leven. Hij vraagt iets van ons: dat we in Hem geloven  en Hij geeft 

daarbij een heerlijke belofte: wie in Hem gelooft heeft eeuwig leven.. Als ouders 

of leerkrachten tegen kinderen zeggen: jullie moeten luisteren. Dan wordt er 

vanuit gegaan dat ze niet goed luisteren. Hier staat niet je moet luisteren naar 

Hem maar luister naar Hem! Daar zit geen negatieve lading in. Dat is alleen 

maar Evangelie. Luister naar Hem en al hier op aarde zul je volkomen gelukkig 

zijn. Niet als je naar jezelf kijkt en de omstandigheden waarin je zit maar alleen 

als je naar Hem kijkt. Hij is schitterend voor iedereen die in Hem gelooft.  

 

Lezen/zingen Gezang 157:3 

 

Gij schittert als een edelsteen,   Aan U 

mijn hart is vol van U alleen,   blijft nu 

uw liefde doet mij leven.   heel mijn leven 

Hoe groei ik in uw lichte schijn,   weggegeven, 

hoe bloei ik op daar ik mag zijn   om te ontvangen 

een rank met U verweven.   U, mijn liefde, mijn verlangen. 



Dinsdag 21 maart 

 

Lezen Lukas 9:46-50 

Tekst: Lukas 9:50B wie niet tegen ons is, die is voor ons. 

 

Ben je tegen Hen of voor Hen 

We lazen een kort gedeelte waarin veel dingen aan de orde komen. Het gaat 

over eerzucht, de minste zijn, spreken/dingen doen in Jezus’ naam en niet tegen 

zijn is voor zijn. Eerzuchtig zijn we allemaal wel eens. De discipelen hebben een 

discussie over wie het belangrijkste is. Als je werkelijk beseft dat je zondaar 

bent, dan zul je niet snel verwachten dat je bij de Heere de belangrijkste plaats 

krijgt. De Heere Jezus stelt een kind als voorbeeld. Als je dat kind ontvangt in 

Zijn naam, dan ontvang je Hem. Wie de minste onder u allen is, die zal 

belangrijk zijn, zegt Hij. Stel je het eens voor: de  koning en koningin komen in 

de kerk op bezoek. Wat zou er gebeuren als je dit van tevoren weet? Ik weet het 

zeker: je zou er, samen met anderen, alles aan doen om er voor te zorgen dat de 

kerk er pico bello uit zou zien. Dat is logisch, want de koning en koningin 

komen niet elke dag. Je geeft hen de mooiste stoelen en de beste plaatsen en zult 

er alles aan doen om er voor te zorgen dat ze dit niet meer vergeten. Stel je het 

eens voor: een zwerver. Je kunt hem op tien meter afstand ruiken. Hij komt in de 

kerk. Hij gelooft niet en zoekt alleen maar wat warmte. Dat is letterlijk bedoeld. 

De mensen interesseren hem niet. Hij heeft alle aandacht voor anderen verloren 

omdat hij in iedereen teleurgesteld is. Wordt het voor deze zwerver en voor jou 

ook een onvergetelijk moment dat hij de warmte in de kerk heeft gezocht? Zal 

er, en dan wel figuurlijk gesproken, een warm ontvangst zijn voor hem? Het lijkt 

eenvoudig: een kind ontvangen in Zijn naam, maar in de praktijk geven we toch 

sneller eer aan mensen die in hoge aanzien zijn dan aan mensen die zich aan de 

onderkant van de samenleving bevinden. De laatste twee dingen die genoemd 

worden, zijn aan elkaar verbonden. Als iemand iets doet in de naam van Jezus 

dan zal dat alleen een positief effect hebben bij iemand die gelooft in de 

Almachtige God. Dat is de uitleg van: wie niet tegen ons is, die is voor ons. Van 

jou wordt verwacht dat je een keuze maakt. Het is duidelijk dat je niet aan de 

zijlijn kunt gaan staan en kunt zeggen ik zie nog wel of ik voor of tegen ben. 

Eerst maar even de argumenten tegen elkaar afwegen. Als je niet kiest voor Hen, 

de Drie-enige God, dat ben je tegen Hen. Ben je tegen Hen of ben je voor Hen. 

Jezus pleit voor jou. Dan kun je toch niet tegen Hen zijn. 

 

Lezen/zingen Psalm 32:4 

 

Zo spreekt de HEER: "Mijn weg zal Ik u wijzen, 

u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen. 

Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft, 

zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft". 

Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen 

wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen. 

Gij die oprecht van hart en wandel zijt, 

verheugt u in den HEER te allen tijd! 



Woensdag 22 maart 

 

Lezen Lukas 9:51-62 

Tekst: Lukas 9:62B Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat 

achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God. 

 

Een hopeloos einde of een eindeloze hoop 

De reis naar Jeruzalem is begonnen. Daar zal de kruisiging, opstanding en 

hemelvaart van Jezus plaatsvinden. Hier is duidelijk een markeringspunt van de 

dingen die gaan komen. De Samaritanen willen niet dat Jezus door hun land 

reist. Zij verwerpen Hem. De discipelen, Jacobus en Johannes, vragen of Hij wil 

dat ze zeggen dat er vuur uit de hemel  neerdaalt om de Samaritanen te verteren, 

net als lang geleden Elia heeft gedaan. Maar Jezus wil dit niet. Waarom niet? 

Omdat Hij  niet is gekomen om zielen van  mensen te gronde te richten, maar 

om ze te behouden. Wat een liefde spreekt er uit Zijn woorden en wat een troost 

kan ons dat geven. Als ze op weg gaan naar een ander dorp, zegt iemand tegen 

de Heere: ik zal U volgen, waar U ook heen gaat. Jezus geeft hem een 

onverwacht antwoord. Hij zegt dat het niet eenvoudig is om Hem te volgen 

omdat Hij geen vaste verblijfsplaats heeft. Dat klinkt ontmoedigend, maar Hij 

geeft hiermee aan dat Hij de weg van lijden en sterven alleen moet gaan. Hij zal 

de straf voor onze zonden volledig in Zijn eentje dragen. Dan zegt Hij tegen een 

aantal mensen: volg Mij. Dat is vooral geestelijk bedoeld. De mensen waaraan 

Hij de opdracht geeft om Hem te volgen, hebben goede redenen om hier nog 

even mee te wachten. Maar de Heere Jezus wil geen uitstel. Uitstellen van Hem 

volgen kan maar zo afstel betekenen. Hij geeft een voorbeeld uit de landbouw. 

Als iemand aan het ploegen is, moet hij niet achterom kijken. Daarmee krijg je 

kromme voren. Je moet vooruit kijken. Dat is ook de oproep aan ons. Kijk niet 

om, maar volg Hem door vooruit te kijken. We kunnen omzien naar alle zonden 

die we begaan hebben en daar in blijven hangen. Kijk vooruit. Vooruitkijken wil 

dan zeggen: zien op de eeuwige toekomst die je alleen krijgt door te geloven in 

de Heere Jezus. Hem volgen, kan alleen in Zijn kracht. Jezus ging op weg naar 

Jeruzalem. Ga jij ook op weg naar Jeruzalem, maar dan het eeuwige Jeruzalem? 

Vestig al je hoop op de Heere. Dat is geen hoop zoals vaak gezegd wordt. Als 

voorbeeld: ik hoop dat het mooi weer is op de dag dat we een uitje hebben.  

Dat is een hoop die vol onzekerheid is. De hoop van een christen is er één die 

een sterke verwachting heeft van een zekere toekomst. Wat gaat het voor jou 

worden: een hopeloos einde of een eindeloze hoop. Vestig al je hoop op de 

Heere Jezus. Wie op Zijn gunst vertrouwt zal leven. 

 

Lezen/zingen Psalm 33:7 

 

Heil hem, die hoopt in vrees en beven  Hij laat niet verkwijnen 

op Gods genadig aangezicht.   wie zijn hulp verbeidt. 

Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,  Koninklijk van gaven 

God houdt het oog op hem gericht.  wil de HERE laven 

Ja, Hij kent de zijnen,    wie ontbering lijdt. 

 



Donderdag 23 maart 

 

Lezen Lukas 10:1-11 

Tekst: Lukas 10:5B Vrede zij dit huis! 

 

Ere zij God in de hoogste hemelen 

Naast de twaalf discipelen worden nu ook zeventig anderen uitgezonden om 

zieken te genezen en het Evangelie te verkondigen. Ze gaan in tweetallen naar 

de plaatsen die zij onderweg tegenkomen. Het is niet eenvoudig om het 

Evangelie door te geven als je weet dat er ook mensen zijn die hier niets van 

willen weten. Dan is het prettig als je alles door kan spreken met een ander. Dat 

geldt ook voor ons. Weet je dat een gesprek moeilijk kan worden, ga dan samen 

met een ander op pad. Als je als eenling een gesprek hebt waar je geen vrede 

mee hebt, vraag dan of het goed is dat je hier op terug komt en dan iemand 

meeneemt waarvan je weet dat deze er meer vanaf weet.  

Vrede zij dit huis! Dat mogen de zeventig toegevoegde evangelisten zeggen als 

ze een huis binnengaan. Zelf hebben ze de vrede gevonden in de Heere Jezus. 

Als er geen mens in het huis vrede vindt, dan mogen ze het huis uit gaan en de 

vrede meenemen. Ze mogen zieken genezen en vertellen dat het Koninkrijk van 

God dicht bij hen is gekomen. Als de mensen in een stad dit niet willen 

aannemen, hebben ze nog een laatste boodschap. Ze moeten zeggen: Zelfs het 

stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat 

het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen. Deze laatste boodschap geeft 

nog steeds hoop. Ook als de evangelisten de stad verlaten, blijft deze boodschap 

achter. Hierna volgen er waarschuwingen. Als een stad de evangelisten niet wil 

ontvangen, zegt de Heere Jezus hierover: Ik zeg u dat het voor Sodom 

verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad. De zeventig komen terug 

met blijdschap om de wonderen die zij mochten doen. De Heere Jezus 

waarschuwt hen dat ze niet vast moeten zitten aan de wonderen maar zich 

moeten richten op Degene Die ervoor zorgde dat ze de wonderen konden doen. 

Ze mogen blij zijn omdat hun namen in de hemel zijn opgeschreven.   

Heb je de vrede al gevonden? Dit gaat er niet over of  je harmonieus met elkaar 

leeft in je huis. De belangrijkste vrede is de vrede van de Heere Jezus. Heb je al 

vrede in Hem gevonden? In het Kerslied “Ere zij God” wordt het genoemd. 

Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Dat is geen aardse vrede. Is dat 

niet vreemd, een Kerslied terwijl de lente nog maar net is begonnen. Nee, want 

Kerst mag je het hele jaar vieren mits je het vanuit Pinksteren verbindt met 

Goede Vrijdag, Pasen en de Hemelvaart van de Heere Jezus. Ere zij God in de 

hoogste hemelen. Als je dat met heel je hart kunt uitspreken dan wordt Hij 

geëerd in de hoogste hemelen en heb je de vrede gevonden. 

 

Lezen/zingen Gezang 109:5 

 

Nu omstraalt hen licht des hemels  Vrede is hun deel voor immer, 

en de levensbron ontspringt   liefde is hun eeuwig recht, 

waar zij juichen U ter ere   alle waarheid zal het winnen 

waar hun koor uw glorie zingt.   en het blinkt van uw gezicht. 



Vrijdag 24 maart 

 

Lezen Lukas 10:25-37 

Tekst: Lukas 10:27B  

U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel 

uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. 

 

Geloven, gebruik je verstand 

In het gedeelte dat voorafgaat aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan 

dankt Jezus Zijn Vader. Hij dankt ervoor dat jonge kinderen kunnen geloven en 

dat het voor wijzen is verborgen. De wijzen, daar wordt dan mee bedoeld 

mensen die een groot verstand hebben. Geloven doe je dus niet met je verstand. 

Dat wil niet zeggen dat je het verstand moet uitsluiten. Integendeel. Met het 

verstand moet je verstandig omgaan. Tegen de discipelen zegt Jezus: Zalig zijn 

de ogen die zien wat u ziet.  Mensen zeggen het wel eens: ik zou Jezus wel 

willen zien. Door het geloof mag je Hem zien zoals Hij is beschreven in de 

Bijbel. En als je Hem ziet zoals Hij is, dan ga je God liefhebben boven alles en 

je naaste als jezelf. Daar gaat het over in de gelijkenis van de barmhartige 

Samaritaan. De vraag die de wetgeleerde stelt is een belangrijke. Hoe kan ik het 

eeuwige leven verkrijgen? Het is alleen geen vraag van het hart maar een vraag 

om de Heere Jezus te betrappen op foute antwoorden. Wat opvalt bij de 

antwoorden van de Heere Jezus, is dat Hij vaak een wedervraag stelt. Hij gaat 

het niet voorzeggen hoe je moet handelen in je leven maar Hij wijst je op je 

eigen verantwoordelijkheid. Lees in de Bijbel wat er van je gevraagd wordt. Dat 

zegt Hij ook tegen de wetgeleerde. Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest 

u daar? De wetgeleerde weet precies het goede antwoord. Hij is de wijze die 

hiervoor al is genoemd. Met het verstand weet Hij precies waar het in het geloof 

allemaal om gaat. Maar gelooft hij het wel? Weer een vraag van hem. Wie is 

mijn naaste? De Heere Jezus komt nu niet direct met een vraag maar vertelt de 

gelijkenis van de barmhartige Samaritaan en stelt pas aan het eind de 

wedervraag aan de wetgeleerde: wie is de naaste in deze gelijkenis? Weer komt 

het juiste antwoord: degene die barmhartig was. Dan geeft de Heere Jezus aan 

hoe de wetgeleerde het eeuwige leven kan verkrijgen: heb je naaste lief zoals de 

barmhartige Samaritaan dat deed. Als je ook met de vraag zit die de wetgeleerde 

stelde, laat het dan een geloofsvraag zijn. Als je verwacht dat je het eeuwige 

leven krijgt door te voldoen aan allerlei wetten en regels, dan wordt het een 

krampachtige verstandszaak. Geloof in de Heere Jezus. Dan leert Hij je hoe je in 

je leven God lief kan hebben boven alles en je naaste als jezelf. In eigen kracht 

lukt het niet maar in Zijn kracht zul je God liefhebben met heel je hart, heel je 

ziel, met al je kracht en ook met heel je verstand, omdat Hij het je schenkt. 

 

Lezen/zingen Psalm 111:6 

 

Van alle wijsheid het begin  Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 

is: vrees den HEER met ziel en zin, Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 

aanbid zijn wil met vrees en beven. 

Dit is het helderste verstand. 



Zaterdag 25 maart 

 

Lezen Lukas 11:1-13 

Tekst: Lukas 11:13  

Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te 

meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden? 

 

Het Brood des levens versterkt je geloof 

Wat kun je opkijken tegen mensen die goed kunnen spreken of mensen die 

overal een goed antwoord kunnen geven op geloofsvragen. Wat kun je opkijken 

tegen mensen die goed kunnen bidden. Besef hierbij dat een goed gebed en goed 

kunnen spreken, alleen maar goed zijn als de hemelse Vader de Heilige Geest 

heeft gegeven. Op de hoeken van de straten stonden ze te bidden, om gezien te 

worden door de mensen. Dat zijn de huichelaars, zegt de Heere Jezus. Mooi 

bidden mag geen doel zijn. Eén van de discipelen vraagt aan de Heere Jezus of 

Hij hen wil leren bidden. Je zou kunnen verwachten dat er dan een opsomming 

komt van voorwaarden waaraan een gebed moet voldoen. Dit gebeurt niet. Hij 

leert hen het Onze Vader. Weet je niet hoe je bidden moet, bid dan het Onze 

Vader. Dat is een volmaakt gebed. Daarnaast mag je alles bidden wat je aan de 

Heere wil vragen. De tekst van vandaag leert ons dat je tot hem mag bidden 

ondanks dat je zondaar bent. Als je denkt dat je geen zonden hebt, dan ben je 

een huichelaar. Dan ga je op de hoeken van de straten staan bidden om te laten 

zien hoe goed je bezig bent. Als je oprecht bidt, dan besef je dat je bidt tot de 

hemelse Vader. Hij is de Almachtige. Dan heb je er weet van dat je steeds weer 

zondigt en Hem nodig hebt, ook om te kunnen bidden.         Een predikant kwam 

bij iemand op bezoek. Ze spraken met elkaar over zondaar zijn en zondigen. De 

persoon zij: ik doe zoveel zonden. Dat klonk heel oprecht maar de predikant had 

hier twijfels over. Daarom zei hij: ik heb het gehoord dat u zoveel zonden doet. 

Hierop zei deze persoon heel venijnig: van wie hebt u dat gehoord? Je kunt dus 

met je mond je zonden belijden terwijl het hart hier ver vanaf staat. Dat is 

huichelen. Vraag in het gebed om een oprecht hart. In het algemeen is het zo dat 

ouders hun kinderen het goede gunnen. Als ze honger hebben krijgen ze brood 

en natuurlijk geen steen. Je mag het van de Heere Jezus aannemen dat de Heere 

jou het goede gunt. Meer dan een aardse vader gunt Hij jou. Hij gunt je het 

Brood des levens. Jezus heeft het gezegd: Ik ben het Brood des levens; wie tot 

Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer 

dorst hebben. Bid en het zal je gegeven worden, ja zelfs meer dan waar je om 

vraagt, Hij geeft de Heilige Geest. Wat een troostrijke belofte is dit van de Heere 

Jezus. Geloof in het Brood des levens en het zal je geloof versterken. 

 

Lezen/zingen Gezang 488 A/B: 4 

 

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 

Gij redt de wereld van de dood. 

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 

zijn lichaam is het levend brood. 

 



Zondag 26 maart 

Vierde lijdenszondag 

 

Lezen Lukas 11:14-23 

Tekst: Lukas 11:23 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; wie met Mij niet 

verzamelt, die drijft uiteen. 

 

De Heere is de Machtigste van het heel-al 

Het is vandaag de vierde lijdenszondag. Zelfs bij het uitdrijven van demonen 

moet Jezus lijden. In ongeloof betichten sommige mensen Hem ervan dat Hij 

demonen uitdrijft door Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen. Anderen 

verlangen een teken van de hemel. De wonderen die de Heere Jezus doet, 

hebben uitwerking op iedereen die dit meemaakt. Of je gaat geloven dat Jezus 

de Zoon van God de Vader is of je hebt zoveel twijfels dat je het niet kunt 

geloven dat Hij de Messias is. Dat was toen zo en dat is nog zo.  

Dit keer stelt de Heere Jezus geen vragen maar geeft Hij overtuigende bewijzen 

dat een demon geen demonen uitdrijft. Hij zegt: als satan tegen zichzelf verdeeld 

is, hoe kan hij dan standhouden. Demonen en ook satan, zijn engelen van het 

verderf. Het mag je troosten dat er boven de engelen en dus ook boven de 

demonen, Eén is Die alle macht heeft in de hemel, op de aarde en onder de 

aarde. Dat is de Drie-enige God. Daar gaat het ook over in het tweede voorbeeld 

van de Heere Jezus. Als iemand sterk bewapend zijn huis bewaakt, is iedereen in 

dit huis veilig maar als er iemand is die beter bewapend is en dit huis overvalt, 

dan is niemand meer veilig. Bij de Heere ben je veilig. Hij is de Machtigste van 

het heel-al. Met het heel-al wordt niet bedoeld de planeten en sterren maar alles 

dat je kunt waarnemen tot alles dat alleen voor de Heere waarneembaar is. In de 

tekst van vandaag, worden we voor de keus gesteld. Er is geen tussenweg: als je 

niet met de Heere Jezus op weg gaat, dan ben je tegen Hem. Als je niet in Hem 

gelooft, zul je geen goede vruchten voortbrengen en zorg je voor verdeeldheid. 

Dat is een ernstige waarschuwing. De schapen van de kudde moeten vooral bij 

elkaar gehouden worden. Als ze uiteen gedreven worden, zijn ze weerloos.  

We hebben allemaal de Goede Herder nodig. Hij wil er voor zorgen dat wij, de 

schapen, bij de kudde blijven. De Drie-enige God is nooit verdeeld geweest en 

zal altijd een Eenheid blijven. Jezus deed bij zijn verblijf op aarde nooit iets dat 

Zijn Vader in de hemel niet zou willen. Daar mag je troost uit putten. Hij heeft 

geleden zonder zonden, maar wel voor onze zonden. Hij is gekruisigd zonder 

zonden, maar wel voor onze zonden. Hij is opgestaan uit de dood zonder zonden 

zodat voor iedereen die in Hem gelooft er ook een opstanding uit de dood plaats 

zal vinden en dan is het ook voor hen een eeuwig leven zonder zonden.  

 

Lezen/zingen Gezang 165:4 

 

Gij zegt het zelf: wie op U hoopt  en zonder macht'loos pogen, 

dit moet de wereld horen   wordt hij gereinigd en gered 

wie U gelooft, in U gedoopt,   en staat hij voor uw ogen, 

die is uit U geboren.    voltooid en zonder zonden. 

En zonder werken van de wet, 



Maandag 27 maart 

 

Lezen Lukas 11:29-32 

Tekst: Lukas 11:32B meer dan Jona is hier! 

 

Een hartoperatie zorgt voor een volkomen lichaam 

Jezus zegt tegen de menigte: Dit geslacht is een verdorven geslacht. Het zal je 

maar gezegd worden: je bent totaal verdorven. Als je jezelf gaat vergelijken met 

een misdadiger die  een levenslange gevangenisstraf heeft gekregen, dan zal het 

toch wel meevallen. Hoe kun je voor God verschijnen? Niet door te wijzen op 

anderen die het naar jouw mening slechter hebben gedaan dan jezelf. Je bent 

zondaar en dat betekent dat je niet elke seconde van de dag in alles de eer van de 

Heere op het oog hebt. Je kunt dus nooit meevallen. Wat we altijd nodig hebben 

is Degene die meer is dan Jona. Dat is de Heere Jezus. Hij sprak toen tot de 

menigte en doet dit nog steeds via Zijn Woord. Net als Jona toen zei in Nineve 

wordt het ook nu tegen ons gezegd: bekeer je. Wat betekent dit? 

Als iemand zijn baan verliest gaat hij solliciteren. De sollicitatiebrief probeert 

hij zo te schrijven dat degene die de brief leest wel overtuigd moet raken van het 

belang om hem in dienst te nemen. Stel je eens voor dat je wilt solliciteren voor 

het koor dat in de hemel het volmaakte Halleluja zingt. Tijdens de sollicitatie 

wordt gevraagd om iets voor te zingen. Daarbij wordt vermeld dat je alleen maar 

mee mag  zingen met het koor als je stem volmaakt is. De stem is volmaakt als 

je zonder zonden bent. Je voelt het al aankomen, bij het voorzingen zal alleen 

een krakerige stem te horen zijn. Je wordt direct afgewezen. Voordat je gaat 

solliciteren moet je geopereerd worden. Het heeft geen zin om de stembanden te 

opereren. Dat zal misschien wel wat verbetering brengen maar volmaakt zal het 

nooit worden. Wat er moet gebeuren is dat je een hartoperatie moet ondergaan. 

Je hart moet totaal worden vernieuwd. Dat is bekering. De vernieuwing kan 

alleen door te gaan geloven in de Heere Jezus. Hij is geheel zonder zonden. Als 

je in Hem gelooft dan komt het ook goed met de stembanden. De hartoperatie 

hier op aarde zorgt er niet voor dat je zonder zonden bent maar dat je door het 

geloof in de Heere Jezus in eeuwigheid een volkomen lichaam zult hebben. en 

dan kun je ook het volmaakte Halleluja zingen. Bij de zogenaamde sollicitatie 

kun je dan zeggen: Heere ik ben zondaar in hart en nieren maar Uw Zoon is 

volkomen. Hij heeft alles ook voor mij volbracht. Ik wil u loven, prijzen, ja ik 

wil voor altijd het volmaakte lied zingen dat U toekomt: Halleluja. 

 

Lezen/zingen Psalm 104:10 

 

Ik zal den HEER lofzingen levenslang,   

zolang ik ben wijd ik Hem mijn gezang.   

Behage Hem het lied dat ik Hem wijdde,   

dan zal ik steeds mij in den HEER verblijden.  

De aarde wordt van alle zondaars rein, 

de goddelozen zullen niet meer zijn. 

Loof, halleluja, loof, mijn ziel, den HERE, 

alles in allen zal Hij triomferen. 



Dinsdag 28 maart 

 

Lezen Lukas 12:1-12 

Tekst: Lukas 12:11B-12  

wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet 

spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. 

 

Wees afhankelijk 

De discipelen worden als eerste gewaarschuwd door de Heere Jezus voor het 

zuurdeeg van de Farizeeën. Dat zuurdeeg is de huichelarij. Vervolgens wordt 

iedereen die dit in de Bijbel leest, gewaarschuwd. Als je niet uitkijkt, word je  

helemaal besmet met huichelarij. Wat is huichelarij? Huichelarij is komedie en 

schijnheiligheid. Als iemand als Farizeeër de Bijbel gaat uitleggen dan doet hij 

dit alsof hij er zelf helemaal boven staat. Het is alsof het niet voor hem geldt 

maar alleen voor zijn toehoorders. Huichelarij is goed te vergelijken met 

hoogmoedigheid. Als je goed thuis bent in de Bijbel zorg er dan altijd voor dat 

je naast mensen gaat staan. Waarschuwingen gelden voor alle mensen dus ook 

voor jezelf. Wie beseft dat hij afhankelijk is van de Heere zal het niet snel in zijn 

hoofd halen om zich beter te voelen dan een ander. Wat hierna komt is daar 

direct mee verbonden. Namelijk het wel of niet vrezen. Je hoeft geen mens te 

vrezen. Mensen hebben geen macht om voor de eeuwigheid zonden te bestraffen 

of te vergeven. Een moordenaar kan wel iemand doden maar heeft geen 

zeggenschap over de ziel. De Heere heeft daar wel macht over. Daarom zegt de 

Heere Jezus: vrees Hem. Direct daarna wordt de mogelijkheid gegeven om van 

deze vrees af te komen, bedoeld wordt het angstig vrezen. Jezus zegt: Ieder die 

Mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor 

de engelen van God. Dat is bemoedigend maar dan komt de twijfel opzetten:  

wie ben ik dat ik Jezus kan belijden voor de mensen. Dat is helemaal waar. 

Vanuit jezelf kun je dat niet. Dat weet de Heere Jezus ook. Hij zegt dan ook: 

wees afhankelijk. Hij zegt dit met de volgende woorden: wees dan niet bezorgd 

hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de 

Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. Dan mag je alle 

krampachtigheid laten varen. Je hoeft niet de huizen langs te gaan. Je hoeft niet 

op de hoeken van de straten te spreken. Tenzij je ervaart dat je hiervoor bent 

geroepen. Zendeling of evangelist wordt niet iedere christen. Wel wordt van 

iedere christen gevraagd de naam van Jezus te belijden voor de mensen maar 

dan in afhankelijkheid van de Heilige Geest Die je leert wat je moet zeggen en 

Hij zorgt er ook voor dat deze mensen op jouw pad komen.  

 

Lezen/zingen Psalm 5:6 

 

Maar die uw lieve naam belijden, 

vinden een schuilplaats aan uw hart: 

zij zullen vrij van zorg en smart 

juichende zich in U verblijden 

te allen tijde 

 



Woensdag 29 maart 

 

Lezen Lukas 12:35-40 

Tekst: Lukas 12:40 U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet 

zou denken, zal de Zoon des mensen komen. 

 

 

Als je waakzaam bent, kun je rustig slapen 

De Heere Jezus waarschuwt om waakzaam te zijn. Hij spreekt in een gelijkenis 

over een heer die terugkomt van de bruiloft en zegt: Zalig zijn die slaven die de 

heer bij zijn komst wakend zal vinden. Wat de slaven zeker weten, is dat hun 

heer terugkomt. Ze weten niet precies hoe laat. Het kan zijn dat de heer ’s nachts 

om 1 uur terug komt maar ook vroeg in de ochtend om 6 uur. Een goede 

dienstknecht zal wakker blijven. Hij weet namelijk dat de heer terugkomt.  

Als je gelooft in de Heere Jezus en weet dat Hij is opgevaren naar de Hemel, 

dan weet je ook dat Hij terug zal komen. Alleen weet je niet wanneer.  

In de afgelopen honderd jaar zijn er heel wat zogenaamde profeten geweest die 

voorspelden wanneer de wereld zou vergaan. Bij de maya’s hadden ze zelfs een 

kalender die eindigde op 21 december 2012. Als je gelooft in mensen die een 

datum noemen waarop de wereld ophoudt te bestaan, dan moet je wel in de war 

raken als de wereld na deze datum doorgaat. Laat je niets wijsmaken. Er is geen 

mens die de datum weet waarop de Heere Jezus terug zal komen. Hij zal komen 

als een dief in de nacht. Met andere woorden, Hij zal komen op een moment dat 

je het niet verwacht. De tekenen wijzen erop dat het niet lang zal duren voordat 

Hij terugkomt. Maar het precieze moment is alleen bij God bekend.  

Leef zo dat je Hem ieder moment verwacht. Dat is waakzaam zijn.  

Als je waakzaam bent, kun je rustig slapen. Dat klink tegenstrijdig maar is het 

niet. Als je gelooft in de Heere Jezus en er naar uit ziet dat Hij terugkomt dan 

geeft dat rust. Niet omdat je rust vindt in jezelf maar omdat je de rust van de 

Heere hebt gekregen. Deze rust is altijd betrekkelijk omdat de tegenstander van 

de Heere niet stil zit. Hij zal proberen om je onrustig te maken. Veel mensen 

zien op tegen hun sterven. De vraag kan dan opkomen: is Hij ook voor mij 

gestorven. Heb ik wel goed geleefd. Heb ik wel goed geloofd. Als je zo denkt, 

denk je teveel vanuit jezelf. De Heere wil rust schenken. Wees dan vooral 

afhankelijk van Hem. Als mensen in de eindfase van hun leven zijn, wordt er 

vaak gewaakt. Vooral als er mensen zijn die bidden voor degene die gaat sterven 

dan kan dat heel troostrijk zijn. Nog troostrijker mag het zijn als je weet dat je 

niet verlaten wordt door de Heere. Hij is je Herder. Hij waakt voor je ziel. 

 

Lezen/zingen Gezang 14:2 

 

De Heer is mijn Herder! 

Hij waakt voor mijn ziel, 

Hij brengt mij op wegen 

van goedheid en zegen, 

Hij schraagt me als ik wankel, 

Hij draagt me als ik viel. 



Donderdag 30 maart 

 

Lezen Lukas 13:1-9 

Tekst: Lukas 13:8B Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem 

heen gegraven en hem bemest heb 

 

Het geduld van de Heere is groot maar niet eindeloos 

De eerste verzen van Lukas 13 lijken niets te maken te hebben met de volgende 

verzen. Toch is dit is niet zo. Ze hebben een belangrijke overeenkomst. Dat zijn 

twee woorden: bekeert u. In de eerste verzen worden voorbeelden genoemd van 

mensen die op een merkwaardige manier zijn omgekomen. Een aantal Galileeërs 

werd gedood door Pilatus en hun bloed werd vermengd met het bloed van hun 

offers. In onze tijd horen we van mensen die gruwelijke dingen meemaken door 

terroristen. Zijn zij grotere zondaars? Nee, zeker niet. In het tweede voorbeeld 

zijn achttien mensen bedolven onder het puin van de ingestorte torens van 

Siloam. Ook in onze tijd horen we van mensen die omkomen door ingestorte 

gebouwen, vooral in aardbevingsgebieden. De vraag van de Heere Jezus is of 

mensen die op deze manier komen te overlijden grotere zondaars zijn dan 

anderen. Hij geeft ook het antwoord en dat is: nee. Direct hier achteraan komt 

een waarschuwing: bekeer je. Als je je niet bekeert zal het jou ook zo vergaan. 

In het tweede gedeelte vraagt de eigenaar van zijn boomgaard waarom de 

wijngaardenier de olijfboom, die al drie jaar geen vruchten geeft, nog niet heeft 

omgehakt. Deze boom is nutteloos. De wijngaardenier wil de olijfboom nog één 

jaar goed verzorgen en als deze dan geen vruchten heeft, omhakken. De 

wijngaardenier heeft nog geduld. Maar dit geduld is niet eindeloos. In beide 

gedeeltes gaat het om bekering. In het eerste gedeelte zit een duidelijke 

waarschuwing. Ook in onze tijd gebeurt het vaak dat mensen plotseling komen 

te overlijden. Dat kan zijn bij een verkeersongeluk maar ook door een 

hartstilstand. Stel de bekering dus niet uit, want je weet niet hoelang je nog leeft. 

In het tweede gedeelte zien we het geduld van de Heere. Hij heeft een groot 

geduld maar dat is niet eindeloos. Je zou bijna gaan denken dat er geen troost zit 

in dit gedeelte. Niets is minder waar. Ook vandaag is uit de Bijbel gelezen. Het 

is alsof de Wijngaardenier bezig is geweest om te zorgen voor de olijfboom. Die 

olijfboom ben je zelf. Draag je al vrucht? De olijfboom doet het niet zelf. De 

wortels moeten vruchtbaar vocht naar de takken leiden. Het vruchtbare vocht is 

Gods Woord. De wortels is de Heilige Geest. Vraag maar aan de Drie-enige God 

of Hij Zijn Woord wil planten in je hart, zodat je leeft door het geloof in de 

Heere Jezus. Verwacht het van Hem. Hij plukt dan zelf de vruchten.  

 

Lezen/zingen Gezang 78:1 

 

Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 

o Heiland die de wijnstok zijt! 

Uw kracht moet in mij overvloeien, 

of 'k ben een wis verderf gewijd. 

Doorstroom, beziel en zegen mij, 

opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 



Vrijdag 31 maart 

 

Lezen Lukas 13:10-17 

Tekst: Lukas 13:17B  

de hele menigte was blij om alle heerlijke dingen die door Hem gebeurden. 

 

Vreugde, vreugde, vreugde 

Een vrouw is al achttien jaar kromgebogen door een geest. Jezus gaf onderwijs 

op de sabbat in de Synagoge en  legt de handen op haar en zij kan weer rechtop 

staan. Wat gebeurt er daarna: zij verheerlijkt God. Wat doet het hoofd van de 

Synagoge: hij is verontwaardigd. Als mensen proberen om Jezus te vangen op 

wat Hij zegt dan lukt dit niet. Wat Hij spreekt is geheel Bijbels. Het hoofd van 

de Synagoge is goed thuis in de Bijbel en geeft commentaar op wat Jezus doet. 

Hij zegt: er zijn zes dagen waarop men moet werken, maar niet op de sabbat. 

Het klinkt goed en is heel Bijbels maar wat zit hierachter? Zou hij jaloers zijn op 

de Heere Jezus? Hij trekt veel hoorders. Tot dan toe zijn het allemaal 

Schriftgeleerden die uitleg geven en nu is het een zogenaamde gewone Burger 

die uitleg geeft en tot overmaat van ramp ook nog mensen geneest op de sabbat. 

Wat een liefdeloosheid klinkt er door in de woorden van het hoofd van de 

Synagoge. Wat een tegenstelling is dit met de vrouw die genezen is en met de 

menigte. Zij zijn blij. Het wordt zo verwoord: de hele menigte was blij om alle 

heerlijke dingen die door Hem gebeurden. Het klinkt zo uitbundig dat het ook zo 

vertaald kan worden: vreugde, vreugde, vreugde, ja drievoudig vreugde om de 

heerlijke dingen die Jezus heeft gedaan.  

Waar wordt jij blij van? Blij kun je worden omdat je jarig bent en mooie 

cadeaus krijgt of als je iets nieuws heb gekocht voor in huis. Nog blijer kun je 

zijn als er een bruiloft is of als er een gezonde baby wordt geboren of als iemand 

slaagt voor een diploma. Dit zijn momenten in iemands leven die onvergetelijk 

zijn. Hoe tonen wij onze blijheid? De vrouw die genezen is verheerlijkte God. 

Wat een voorbeeld is zij voor ons. We kunnen van blijheid in een soort roes 

leven maar vergeten we dan niet om God te verheerlijken? De vrouw had het 

goed begrepen. Alle zegen komt van de Heere. Het tonen van dankbaarheid kan 

heel ingetogen zijn. Nederlanders worden nogal eens calvinistisch genoemd. 

Ingetogen vreugde is niet meer of minder dan opgetogen vreugde. Als de Heere 

het weet dat je dankbaar bent, dan is het goed.  Wees verblijd in de Heere want 

Zijn Naam komt de lof en de eer toe. 

 

Lezen/zingen Psalm 97:6 

 

Gods heil, Gods glorie staat   stroomt in hun harten neer. 

licht als de dageraad    Gij die rechtvaardig zijt, 

reeds voor het oog te gloren   weest in de HEER verblijd. 

van wie Hem toebehoren.   Zijn naam zij lof en eer! 

En vreugde van de HEER 

 



Zaterdag 1 april 

 

Lezen Lukas 13:22-30 

Tekst: Lukas13:24A Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort 

 

Geef niet op! 

Er wordt een vraag gesteld en Jezus geeft antwoord. De vraag is: Heere, zijn het 

weinigen, die zalig worden? De Heere Jezus geeft geen direct antwoord. Hij 

begint met bovenstaande tekst: Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. 

Om dan te vervolgen met de opmerking dat er velen zullen zijn die proberen 

binnen te komen maar dat het hen niet zal lukken. Hij geeft ook aan waarom ze 

niet binnen zullen komen. Dat is omdat ze verkeerde argumenten hebben: Wij 

hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en U hebt in onze straten 

onderwijs gegeven. Daarna geeft Hij aan dat er mensen zalig zullen worden die 

overal vandaan komen. Het eindigt met de bekende zin: er zijn laatsten die de 

eersten zullen zijn en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. De geringsten, zij 

die de Heere hoog achten en zichzelf laag, zullen vooraan staan. Zalig word je 

niet als je vindt dat je het er goed vanaf hebben gebracht. Ook niet als je dicht 

bij de Heere Jezus bent geweest. Dat is geen grond voor zaligheid. Zalig word je 

alleen door het geloof in de Heere Jezus. Als je Hem nodig hebt, dan denk je 

niet hoog van jezelf. Wij kunnen ook verkeerde argumenten hebben waarvan we 

denken dat ze iets toe doen aan de genade. Wat dacht je van: elke zondag naar 

de kerk gaan, elke zondag twee keer naar de kerk gaan, misschien zelfs drie 

keer. Elke dag in de Bijbel lezen en bidden. Met dit alles is niets mis, maar het is 

geen grond voor het behoud. Het kan alleen dienen tot versterking van het 

geloof mits dit gedaan wordt in de kracht van de Heilige Geest. De oproep van 

vandaag is: strijd om binnen te gaan. Geef niet op! Als je moedeloos bent, put 

dan moed uit de Bijbel. Doe dat dan vooral biddend.  Heere, ik word zo moe van 

het strijden, in mijn eigen kracht lukt het niet, geeft U mij kracht. Als je christen 

bent, wordt er geen reis beloofd zonder strijd, integendeel. Hier is juist de 

oproep om te strijden. Strijd om binnen te gaan. Doe dat wel met de juiste 

argumenten. Zie daarbij niet op jezelf. De vraag die werd gesteld, was: zijn er 

weinigen die zalig worden? Laten we de vraag omkeren en geen vraag stellen 

maar woorden spreken waarmee we de Heere eren en bid deze persoonlijk in je 

hart mee: Heere wat zou het fijn zijn als er velen zalig worden zodat U de eer 

krijgt die U verdient. Er is geen grond in mijzelf om zalig te worden. Deze 

grond vind ik alleen in het verzoenend bloed van Uw Zoon. De Heere Jezus is 

mijn Redder en alleen door het geloof in Hem mag ik binnen gaan. U bent de 

Almachtige daarom pleit ik alleen op U de Zaligmaker van mensen die in U 

geloven, die komen van oost en west, van noord en zuid. Amen.  

 

Lezen/zingen Gezang 308:4 

 

Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 

Hem prijzen west en oost. 

Aan Christus hoort de wereld wijd, 

in Hem is zij vertroost. 



Zondag 2 april 

Vijfde lijdenszondag 

 

Lezen Lukas 14:25-35 

Tekst: Lukas 14:33 Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, 

achterlaat, geen discipel van Mij zijn. 

 

0 procent van jezelf, 100 procent van Hem 

Op deze vijfde lijdenszondag staan we stil bij een onmogelijke opdracht. Jezus 

vraagt van een christen dat hij alles en iedereen verlaat. Pas dan kun je een 

discipel van Hem zijn. Dat is niet zo moeilijk als je van niemand houdt maar hoe 

moet het nu als je houdt van allerlei mensen om je heen. Hoe meer mensen je 

liefhebt, hoe moeilijker het dan toch zal wezen. Jezus eindigt met een 

belangrijke zin: wie oren heeft om te horen, laat die horen. Zoals zo vaak 

moeten bepaalde teksten niet losgeweekt worden van al het overige wat in de 

Bijbel staat. Als je dat wel doet raak je in verwarring. Hoe moet de tekst van 

vandaag dan gelezen worden? De Heere Jezus is samen met Zijn Vader en de 

Heilige Geest de Drie-enige God. Van ons wordt gevraagd God lief te hebben 

boven alles. Dat is de kern van Zijn boodschap. In het gedeelte dat we gelezen 

hebben, schrijft Hij het heel sterk: je moet zelfs jezelf haten. Daarna komt Hij 

met voorbeelden waarin het aankomt op goede berekeningen maken. Begin niet 

zomaar te bouwen. Het lijkt zo logisch. Voordat je een toren bouwt, ga je kijken 

of het financieel haalbaar is. Is het niet haalbaar, begin er dan niet aan. Als je er 

achter komt dat het geld op is terwijl je alleen nog maar de fundering hebt 

gebouwd, dan komt de toren niet af. Nu kunnen wij ook een berekening gaan 

maken. Als ik nou zo doe en dit doe en dat laat dan zou ik misschien mezelf 

kunnen haten. Vergeet het maar. Dat is schipperen. Dat is koehandel bedrijven. 

De Heere Jezus vraagt alles van je. Je moet je leven, of nog beter, je hart aan 

Hem geven. Je mag velen lief hebben. Maar dat mag niet boven de liefde voor 

God staan. Het is onmogelijk om hieraan te voldoen. Dat klopt. Probeer het niet, 

want in eigen kracht gaat het niet lukken. Wat een troost mag het geven dat de 

Heere Jezus alles volbracht heeft. Hij is door iedereen verlaten, zelfs door Zijn 

Vader. Wat heeft Hij geleden. Wat is Hij gehaat. Wijs op Hem. Hij heeft het 

allemaal voor jou gedaan. Als je dan de berekening gaat maken of je kunt 

voldoen aan Zijn vraag om iedereen en alles te verlaten en te haten, dan kom je 

tot de slotsom ik kan het niet. Mijn aandeel hierin zal 0 procent zijn. Maar Hij 

zal er zelf voor zorgen dat het 100 procent wordt. Verwacht het alleen van Hem. 

Dan kun je Zijn discipel zijn. Hij is de Rots waarop je kunt bouwen. 

 

Lezen/zingen Psalm 62:1 

 

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 

van Hem verwacht ik altijd weer 

mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen. 

Ik wankel niet, want Hij staat vast; 

mijn toevlucht, als het water wast, 

mijn rots, mijn enige vertrouwen.   



Maandag 3 april 

 

Lezen Lukas 17:11-19 

Tekst: Lukas 17:19B Uw geloof heeft u behouden 

 

Ben je melaats? Jezus reinigt je 

Er zijn tien melaatsen. Dat is niet goed gezegd. Je zegt ook niet er is een aantal 

griepen of grieperigen. In de krant kun je het nog al eens lezen: een schizofreen 

heeft dit of dat gedaan. Melaatsheid, griep en schizofrenie zijn ziektes. Een 

persoon is niet de ziekte die hij heeft. Er zijn tien mannen die melaats zijn. De 

ziekte is nu bekend onder de naam lepra. Het kan vertaald worden door 

huidvraatziekte. Het is een zeer besmettelijke ziekte. Het tast vooral de huid en 

de zenuwen aan. De huid krijgt allemaal witte vlekken en wordt gevoelloos.  

Als iemand melaats is, mag hij of zij niet in de buurt van andere mensen komen. 

De tien mannen blijven op een afstand staan van Jezus. Ze roepen met luide 

stem: Jezus, Meester, ontferm U over ons. Hij zegt tegen hen: ga heen en toon u 

aan de priesters. Als iemand witte vlekken heeft, moet hij naar de priester. Als 

de priester ziet dat het melaatsheid is, dan moet de persoon in afzondering leven. 

Als de persoon denkt dat hij weer genezen is, dan mag hij weer naar de priester. 

Als de priester ziet dat hij weer gezond is mag deze hem rein verklaren. De tien 

mannen gaan op weg en onderweg worden ze gereinigd. Ze worden door de 

priester rein verklaard en gaan op weg. Wat doen ze als eerste en waar gaan ze 

als eerste naar toe. Van negen mannen is niet bekend wat ze doen en waar ze 

heen gaan. Eén is er die luid God verheerlijkt en naar Jezus terug gaat. Hij dankt 

Hem. Er wordt nog apart vermeld dat hij een Samaritaan is. Joden gaan niet om 

met Samaritanen. Jezus sluit niemand uit. De vreemdeling, zoals Jezus hem 

noemt, krijgt een heerlijke boodschap: Uw geloof heeft u behouden. Zijn zonden 

zijn hem vergeven. Wat betekent het woord zonde?  

Als er bij een voetbalwedstrijd een penalty wordt genomen, is er alleen nog een 

doelman in het doel en een speler van de tegenpartij die vanaf elf meter de bal in 

het doel mag schieten. Als de speler de bal naast of over het doel schiet zijn er 

veel mensen die dan zeggen: zonde, een gemiste kans. Het doel werd gemist. 

Dat is wat zonde betekent: het doel missen. Wat is het doel in ons leven. Dat is 

precies wat de Samaritaan deed: God verheerlijken. Ben je melaats? Jezus 

reinigt je. Zit je vol zogenaamde zondevlekken, zit je vol smetten. Laat je dan 

reinigen door de Heere Jezus. Geloof in Hem en Hij zal dan zeggen: uw geloof 

heeft u behouden. Jezus zegt dit tegen iedereen die gelooft. Hij spreekt ook jou 

vrij. Het maakt niet uit wie of wat je bent. Het land of gebied waar je woont doet 

er niet toe. Hij ziet het hart aan. Verheerlijk God want Hij heeft het mogelijk 

gemaakt dat je behouden bent door het geloof.  

 

Lezen/zingen Gezang 102:4 

 

Hij heeft uit al het leven    En Hij heeft, opgestegen 

de smetten weggedaan.    aan 's Vaders rechterzij, 

De zonden zijn vergeven,   de Hoogste naam verkregen. 

daarom spreekt Hij ons aan.   Daarom spreekt Hij ons vrij. 



Dinsdag 4 april 

 

Lezen Lukas 19:1-10 

Tekst: Lukas 19;10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig 

te maken wat verloren is. 

 

Ben je klein, zoek het dan hogerop 

Een menigte staat aan de kant van de weg omdat Jezus langs komt. Als je Hem 

wilt zien, moet je daar moeite voor doen. Vooral als je klein bent. Zacheüs is 

klein. Hij wil zien wie Jezus is. Als oppertollenaar was hij geen geliefd persoon. 

Hij is bovendien rijk. Hoe is hij rijk geworden? Ten koste van de menigte die 

hem de rug toe keert. Wat gaat Zacheüs doen? Terug naar huis? Het gaat 

vandaag niet lukken. Nee, hij zoekt het hogerop. Dat doet hij eerst letterlijk en 

daarna figuurlijk. Hij gaat in een boom zitten en heeft dan goed zicht op Jezus. 

Zo veilig in de boom word je niet gezien en kun je zelf wel goed zien. Maar dan 

spreekt de Heere Jezus tegen Zacheüs: kom naar beneden, heden moet ik in uw 

huis zijn. Je zou verwachten dat Zacheüs hiervan schrikt. Iedereen kijkt naar 

boven. Maar hij ziet alleen Jezus. Hij komt naar beneden en ontvangt Jezus met 

blijdschap. Hij komt tot geloof en belooft de armen te helpen en de mensen 

waarvan hij geld heeft afgeperst, zal hij vierdubbel terug betalen. Jezus eindigt 

met het uitspreken van onze dagtekst. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te 

maken wat verloren is. In de gelijkenis van de goede herder zien we dat hij de 

negenennegentig schapen achterlaat. Zij redden zichzelf omdat ze weten dat de 

herder terug komt. Hij zoekt die ene schaap die afgedwaald is van de kudde. 

Heeft Jezus jou al gevonden? Als dat zo is, dan heeft dat ook uitwerking in het 

dagelijkse leven. Anderen kunnen het dan aan je merken dat je gelooft in de 

Heere Jezus. Wie zijn degenen die verloren zijn en die door de Heere Jezus 

gevonden zijn? Als we kijken naar de vele mensen die met hun namen 

voorkomen in de Bijbel, dan zien we dat het gelovige zondaars zijn. Enkele 

voorbeelden: Abraham, hij zij dat zijn vrouw zijn zuster is maar vermeldt er niet 

bij dat ze zijn vrouw is. David, de profeet Nathan wijst hem op zijn zonden. 

Petrus, hij verloochende Jezus. Paulus, hij was een christenvervolger en dan hier 

Zacheüs een oppertollenaar die mensen geld afperste. Hun zonden werden hen 

vergeven omdat ze niet op zichzelf bleven kijken maar alles verwachtten van de 

Heere. Ben je klein, zoek het dan hogerop. Als je denkt klein te zijn van geloof, 

zoek het dan bij de Heere Jezus. Ontvang Hem met blijdschap. Juist mensen die 

zichzelf als verloren beschouwen, zoekt Hij op en Hij maakt iedereen die in 

Hem gelooft zalig. Jezus is de goede Herder. Hij neemt de zondaars aan.  

 

Lezen/zingen Gezang 436:3 

 

Als een schaapje is verdwaald, 

zal de goede herder komen, 

die het vindt en die het haalt. 

Zo heeft Hij ons aangenomen, 

laat ons niet verloren gaan. 

Jezus neemt de zondaars aan. 



Woensdag 5 april 

 

Lezen Lukas 19:28-42 

Tekst: Lukas 19 :38B Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de 

Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. 

 

Kerstfeest met palmtakken 

De komende anderhalve week leven we toe naar Goede Vrijdag en Pasen. 

Vandaag hebben we gelezen over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Jezus stuurt 

twee discipelen naar het dorp dat voor hen ligt. Daar is een veulen, een jonge 

ezel, die is vastgebonden. Als iemand vraagt waarom ze het losmaken, moeten 

ze zeggen dat de Heere het nodig heeft. Het gaat precies zoals de Heere Jezus 

heeft gezegd. Ze leggen kleren op het veulen en Jezus gaat erop zitten. Dan 

begint de intocht. Op de weg worden kleren gelegd en er wordt gezwaaid met 

palmtakken. In onze tijd wordt bij bijzondere gelegenheden vaak gezwaaid met 

vlaggen en spandoeken. Vlakbij de Olijfberg begint de menigte van discipelen 

luid te roepen: Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere. 

Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. De woorden lijken op 

het Kerstlied “Ere zij God”. Het is Kerstfeest met palmtakken. Als het Kerstfeest 

is, gedenken we de geboorte van de Koning. Maar dat is een andere koning dan 

men hier in gedachten heeft. Van Koning Jezus wordt verwacht dat het volk 

bevrijd zal worden van de Romeinen. Maar daar is Hij niet voor gekomen. Hij is 

gekomen om mensen te bevrijden van de eeuwige dood. Het gaat om de vrede in 

het hart die Hij wil schenken. Dat begreep de menigte nog niet. Hij zegt het zelf: 

nu is het verborgen voor uw ogen. De ogen mogen geopend worden door de 

Heilige Geest. De Trooster, Die Hij zendt met Pinksteren. De mensen riepen 

luid over Hem, Hij Die komt in de Naam van de Heere. Luid roepen, zijn wij 

Nederlanders niet gewend. Amerikaanse presidenten zeggen het nogal eens: God 

zegent Amerika. Wij zijn er voorzichtig mee om Zijn Naam te gebruiken. Het is 

goed om de Naam van de Heere niet zinloos te gebruiken, maar is er ook niet 

een schroom of schaamte om Zijn Naam te gebruiken? Zijn jouw ogen al 

geopend voor de vrede die je kunt vinden in de Heere Jezus? Is het voor jou al 

Kerstfeest geworden door Goede Vrijdag en Pasen? Feest omdat Christus 

Koning is geworden. De Koning die diende en de Koning Die het verdient om 

gediend te worden. Verhef, bazuin, uw stem, ja roep het maar luid: Hosanna, 

voor de grote Koning.  

 

Lezen/zingen Psalm 98:3 

 

Laat heel de aard' een loflied wezen, 

de psalmen gaan van mond tot mond. 

De naam des HEREN wordt geprezen, 

lofzangen gaan de wereld rond. 

Hosanna voor de grote Koning, 

verhef, bazuin, uw stem van goud, 

de HEER heeft onder ons zijn woning, 

de HEER die bij ons intocht houdt. 



Donderdag 6 april 

 

Lezen Lukas 22:1-13 

Tekst: Lukas 22:12B Maak het daar gereed 

 

Blijdschap doordrenkt met liefde 

Judas spreekt met de overpriesters en bevelhebbers van de tempelwacht hoe hij 

Jezus aan hen zal overleveren en hij krijgt daar geld voor. Ze zijn blij dat het 

eindelijk zover is dat ze kunnen afrekenen met Degene die hen in de weg staat. 

Maar het is een blijdschap gefundeerd op haat. Wat is het erg dat juist een 

discipel van de Heere Jezus Hem verraadt. Judas bereidt zich goed voor want hij 

zoekt een geschikte gelegenheid om Jezus uit te leveren. Daar wil hij de menigte 

niet bij hebben. Wat niet wordt beseft, is dat het niet gebeurd zoals de raad van 

de Synagoge het wil, ook niet zoals Judas het wil en ook niet zoals de satan het 

wil. Het gebeurt allemaal zoals de Heere het wil. Alles gebeurt op Zijn tijd en 

Hij kiest de plaatsen uit waar het allemaal zal gebeuren. Petrus en Johannes 

maken voorbereidingen voor het laatste Paasfeest. De Heere Jezus wijst hen 

daarin de weg. Hier wordt niet gesproken over blijdschap. In dit gedeelte klinkt 

een ingetogen eerbied door. Het is het laatste Paasfeest voor de Heere Jezus. En 

voor de discipelen komt er een tijd aan waarin het Paasfeest een andere 

betekenis zal hebben. De verlossing van het juk van Israël in Egypte gaat plaats 

maken voor de verlossing van het juk van de zonde voor alle volken op aarde. 

De verlossing van Israël uit Egypte wordt hiermee niet teniet gedaan. Het krijgt 

wel een grote verdieping want door het geloof in de Heere Jezus kan iedereen 

zalig worden, niet alleen de Israëlieten.     

Het Paasfeest is goed voorbereid door Petrus en Johannes. Heb jij ook al 

voorbereidingen getroffen? Wij leven in de tijd na de kruisiging van Jezus en na 

Zijn opstanding. Dat betekent dat we ons alleen nog kunnen voorbereiden op 

Zijn Wederkomst. Hoe kun je dit goed voorbereiden? Misschien extra lezen in 

de Bijbel en meer bidden. Daar is niets mis mee maar een goede voorbereiding 

begint niet bij jezelf. Laat het activisme maar varen. Na de hemelvaart van Jezus 

heeft er nog een heilsfeit plaatsgevonden. Dat is Pinksteren, de uitstorting van de 

Heilige Geest. Een goede voorbereiding op de wederkomst van Christus is in 

afhankelijkheid leven, biddend Gods Woord lezen en Hem vragen om kracht 

van de Heilige Geest om voor het eerst of opnieuw te begrijpen hoe groot de 

liefde van Jezus voor jou is. Dan komt er een ingetogen eerbied voor de Heere 

Jezus Die voor al je zonden heeft betaald en een opgetogen blijdschap omdat Hij 

is opgestaan uit de dood ook voor jou. Door de kracht van de Heilige Geest 

komt er een blijdschap die doordrenkt is met liefde.  

 

Lezen/zingen Gezang 426:1 

 

Zou ik niet van harte zingen  niet de liefde van de Heer? 

Hem die zozeer mij verblijdt?  Liefde draagt hen meer en meer, 

Want ik zie in alle dingen  die in dienst van Hem zich geven. 

niets dan zijn genegenheid.  Alle dingen hebben tijd, 

Is de hartslag van het leven  maar Gods liefde eeuwigheid. 



Vrijdag 7 april 

 

Lezen Lukas 22:14-23 

Tekst: Lukas 22:19B Doe dat tot Mijn gedachtenis. 

 

Het geloof deel je met elkaar 

De Heere Jezus heeft er vurig naar verlangd om, voorafgaand aan Zijn lijden, 

het Pascha met de discipelen te delen. Bij Hem is het niet alleen delen geworden 

maar vooral uitdelen. Hij vraagt aan de discipelen, en aan ons, om het Heilig 

Avondmaal te houden tot Zijn gedachtenis. Jezus nam het brood en brak het. 

Voordat Hij dit doet, dankt Hij. Het is ook voor ons goed om te beginnen met 

danken en daarna een zegen te vragen als het gaat om een maaltijd. Hier gaat het 

om het Heilig Avondmaal. Een avondmaal dat apart is gezet. Het brood is het 

teken van het lichaam van Jezus. Hij zegt het zelf: Dit is Mijn lichaam, dat voor 

u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Daarna nam Jezus de drinkbeker 

met wijn. De wijn is teken van het vergoten bloed. Voorafgaand aan Zijn 

kruisiging is hij geslagen en kreeg Hij een doornenkroon op Zijn hoofd. Ook 

daar vloeide al bloed. Bij het uitdelen van de wijn begint Hij eveneens met 

danken. Na gedankt te hebben, deelt Hij de wijn uit met de woorden: Neem deze 

en deel hem onder elkaar. Het Heilig Avondmaal vier je niet in je eentje. Het is 

iets dat je gemeenschappelijk doet. Je deelt met elkaar het geloof in het 

verzoenend bloed van de Heere Jezus. Zoals het hier beschreven is, komt het 

Heilig Avondmaal dat Jezus viert met Zijn discipelen indrukwekkend over. Als 

het beschreven zou zijn in een roman, zou deze geschiedenis nu eindigen. Maar 

in de Bijbel gaat het anders. Jezus moet ook hier lijden. Zijn verrader eet en 

drinkt mee. Dat wordt niet verzwegen. De vertwijfeling bij de discipelen slaat 

toe. Wie zou het toch zijn die Jezus zal verraden. Ik ben het toch niet? vroegen 

de discipelen. En ook Judas zei dit. Hij wilde niet opvallen en hetzelfde doen en 

zeggen als de andere discipelen. Stel je eens voor dat er Heilig Avondmaal is in 

je gemeente. De voorganger maakt een opmerking: er is een zondaar in ons 

midden. Dat ben ik, zul je zeggen. En als het goed is, ben je niet de enige. Je 

kunt niet aan het Heilig Avondmaal deelnemen als je denkt rechtvaardig te zijn 

in jezelf. Alleen zondaars die geloven in het verzoenend bloed van de Heere 

Jezus mogen aangaan. Het Heilig Avondmaal is er om het geloof te versterken. 

Geloven doe je samen. Maar om zalig te kunnen worden, kun je niet pleiten op 

het geloven dat je samen doet. Dan kun je niet zeggen wij geloven, maar: ik 

geloof dat de Heere Jezus voor mij is gestorven aan het kruis, in de plaats van 

mij. Als je het Heilig Avondmaal gaat vieren, dank de Heere dan Die jou het 

geloof heeft geschonken. Vier het tot de gedachtenis van de Heere Jezus en je 

geloof wordt versterkt en samen mag je na de dienst gezegend naar huis gaan.  

 

Lezen/zingen Gezang 242:4 

 

Gij liefdevuur van God,    Bij 's Heren liefdemaal 

kom ons geheel doordringen.   zult Gij aanwezig zijn. 

Voeg hart en zin tezaam    Vorm ons naar Christus' beeld, 

en heilig alle dingen.    door woord en brood en wijn. 



Zaterdag 8 april 

 

Lezen Lukas 22:39-46 

Tekst: Lukas 22:42 Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar 

laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden 

 

Jezus, Mens onder de mensen 

Als Jezus wil bidden tot Zijn Vader, dan gaat Hij naar de Olijfberg. De 

discipelen gingen met Hem mee. Hij gaat bidden op een steenworp afstand. 

Voordat Hij dit doet, geeft Hij de discipelen een raad: bid, dat u niet in 

verzoeking komt. Dat mogen we in onze oren knopen. Vrij vertaald mogen we 

bidden of de Heere ons wil leiden op de weg en zodanig dat we er niet vanaf 

geleid worden. De Heere Jezus vraagt aan Zijn Vader of Hij deze drinkbeker van 

Hem weg wil nemen. Jezus heeft het zwaar. Hij weet precies wat er allemaal 

gaat gebeuren. Hij heeft zoveel angst dat Hij grote druppels bloed zweet. Hier 

zien we Jezus als Mens onder de mensen. Hij moest als mens lijden. Het stopt 

niet bij de vraag die Hij stelt. Er komt een maar achteraan: maar laat niet Mijn 

wil, maar de Uwe geschieden. Wat zouden we er ellendig aan toe zijn geweest 

als de Heere Jezus op dat moment terug was gegaan naar Zijn Vader. Dan was 

het lijden tot dan toe voor niets geweest en zou er voor ons geen toekomst zijn. 

Er verschijnt een engel uit de hemel die Hem versterkt. Hij heeft deze engel als 

mens nodig. De laatste loodjes wegen zwaar. Veel mensen vinden de Heilige 

Geest en engelen zweverig. Het verstand kan hier niets mee. Dat geldt ook voor 

veel mensen als het gaat om de opstanding van de Heere Jezus met Pasen. Als je 

gelooft in de opstanding van de Heere Jezus dan mag de Heilige Geest en mogen 

de engelen een realiteit zijn. Engelen zijn beschermers van mensen en 

boodschappers van God. Je kunt vragen om kracht van de Heilige Geest of 

verlichting met de Heilige Geest. In de Bijbel zie je niemand vragen om een 

engel. Engelen worden gestuurd als de Heere dit nodig vindt. Jezus heeft hulp 

nodig en krijgt deze van een engel die door Zijn Vader is gestuurd.  

Nadat Hij is opgestaan, Hij bad knielend, komt Hij bij Zijn discipelen. De 

discipelen maken alles mee. Het lijden van Jezus gaat hen niet in de koude 

kleren zitten. Van verdriet en vermoeidheid vallen ze in slaap. Dan spreekt Jezus 

tegen de discipelen de woorden uit waar Hij mee begon toen ze bij de Olijfberg 

kwamen: bid, dat u niet in verzoeking komt. In het leven van Jezus is bidden 

belangrijk. Hij raadt het Zijn discipelen aan om ook te bidden. Dat is ook voor 

onze een wijze raad. Wij kunnen het omgekeerde meemaken van wat hier met 

de discipelen gebeurt. Als je niet kan slapen van vermoeidheid dan zou je 

schapen kunnen tellen. Misschien is het beter om dan te spreken met de Herder. 

De Goede Herder. Kniel voor Hem neer. Hij trekt met ons de diepte door. Zijn 

hand zal ons als schapen leiden. 

 

Lezen/zingen Psalm 95:3 

 

Komt, werpen wij ons voor den HEER      Want onze God, Hij gaat ons voor, 

die ons gemaakt heeft biddend neer,      Hij trekt met ons de diepte door. 

wij, die het volk zijn van zijn weide.      Zijn hand zal ons als schapen leiden. 



Zondag 9 april 

Zesde Lijdenszondag 

 

Lezen Lukas 22:47-62 

Tekst: Lukas 22:51B En Hij raakte zijn oor aan en genas hem. 

 

Het laatste wonder van Jezus, of toch niet? 

Jezus wordt gevangen genomen nadat Judas Hem heeft verraden met een kus. 

Het is geen kus met liefde maar een kus vol van haat en begeerte naar geld. Van 

de discipelen is er nog een laatste poging om de gevangneming van de Heere 

Jezus te verijdelen. Dit lukt niet want het is de tijd en plaats die de Heere heeft 

gekozen voor Zijn gevangneming. Eén van de discipelen slaat met een zwaard 

het rechteroor af van de dienaar van de hogepriester. Jezus raakt zijn oor aan en 

geneest hem. Dit is het laatste wonder van Jezus, of toch niet? Het is wel het 

laatste wonder voor Zijn kruisiging. Maar het grootste wonder moet nog 

plaatsvinden. Dat is Zijn opstanding op Paasmorgen. Hierbij vergeleken is de 

genezing van het oor een klein wonder dat alleen voor de dienaar van de 

hogepriester heilzaam is. Heilzaam wil zeggen: goed voor je lichaam en geest. 

De heilzaamheid van Pasen is een alomvattende heilzaamheid. Zowel lichaam 

als geest zullen in eeuwigheid geheel gezond zijn van iedereen die gelooft in de 

Heere Jezus. Vandaag is het de laatste lijdenszondag.Het lijden dat we vandaag 

gedenken is geen lichamelijk lijden. Jezus wordt verloochend door degene 

waarvan je het zo ongeveer als laatste zou verwachten. Het is Petrus, de rots. 

Vandaag is hij geen rots waar je op kunt bouwen. Hij loochent drie keer dat hij 

Jezus kent. Jezus wist van tevoren dat dit zou gebeuren. Hij heeft een tijd 

geleden tegen Petrus gezegd dat hij Hem drie keer zou loochenen voordat de 

haan zou kraaien. Petrus wist het maar hij had het niet van zichzelf verwacht.  

In overmoed zei hij toen: Al moest ik ook met U sterven, ik zal U beslist niet 

verloochenen! Wat een geestelijk lijden is dit geweest voor de Heere Jezus.  

Dit moest gebeuren. Ook de mensen die heel dicht bij Hem waren, mochten 

Hem niet bemoedigen. Op Golgotha zou Hij totaal verlaten zijn. Wat een troost 

voor ons dat Hij alles heeft volbracht. Ook het verlaten zijn door iedereen.  

Petrus heeft er veel spijt van. Hij huilde bitter toen hij naar buiten ging. In de 

volksmond zegt men: spijt komt altijd te laat. In het geloof is dit helemaal 

anders. Je mag spijt betuigen en je schuld belijden voor de Heere. Hij schenkt 

vergeving om Christus’ wil. Petrus heeft later drie keer gezegd dat Hij Jezus lief 

heeft. Dan is hij weer Petrus, de naam die Jezus hem gaf. Hij is dan zijn naam, 

rots, waardig. Houd je vast aan de Rots van je behoud, dat is de Heere Jezus.  

Je kunt leven op Zijn genade. Hij is de Rots waarop je kunt bouwen.   

 

Lezen/zingen Gezang 450:2 

 

O Gij die onze schuld woudt boeten  vind ik geen troost, dan in uw wonden, 

door uwe nameloze pijn,   geen hoop, dan als ik U aanschouw. 

o Heiland, leer mij aan uw voeten  Op uw genade zal ik leven, 

in eigen oog een zondaar zijn.   aan uw genâ mij overgeven, 

Bij al mijn deugd, bij al mijn zonden  Gij blijft de rots waarop ik bouw. 



Maandag 10 april 

 

Lezen Lukas 22:63-71 

Tekst: Lukas 22:70 en 71 En zij zeiden allen: Bent U dan de Zoon van God? En 

Hij zei tegen hen: U zegt dat Ik het ben. En zij zeiden: Welk getuigenis hebben 

wij nog nodig? Want wij hebben het zelf uit Zijn mond gehoord. 

 

Hij steunt met raad en daad wie zich op Hem verlaat 

In de komende dagen zijn er verschillende rechtszaken om Jezus te veroordelen. 

In de kranten worden heel wat rechtszaken verslagen. Daarbij gaat het vaak om 

misdaden die een jaar of langer geleden hebben plaatsgevonden. Sommige 

rechtszaken duren meer dan vijf jaar voordat er een definitieve uitspraak komt. 

Wat een verschil is dit bij de veroordeling van de Heere Jezus Deze  rechtszaken 

vinden plaats in een paar dagen. Er zijn nog meer verschillen. Jezus heeft geen 

advocaat en geen getuigen die voor Hem pleiten.  

Als Jezus naar de raadsvergadering van de oversten van de Synagoge wordt 

geleid, wordt hij geslagen en bespot. Het lijden wordt steeds heftiger. In de 

raadsvergadering worden allerlei vragen gesteld. Op geen van deze vragen geeft 

Jezus een rechtstreeks antwoord. Op de vraag of Hij de Christus is, geeft Hij als 

antwoord dat het geen zin heeft om dit te beamen, want ze zullen het niet 

geloven. Hij gaat verder met de opmerking dat als Hij een vraag zal stellen, zij 

Hem geen antwoord zullen geven en Hem niet los zullen laten.  

Alle raadsleden stellen de belangrijkste vraag die ze kunnen stellen:  

bent U de Zoon van God? En weer komt er een antwoord waar je iemand niet op 

kunt veroordelen: U zegt het dat Ik het ben. Ze zeggen het, maar ze geloven niet 

in Hem. De raadsleden spreken Zijn veroordeling uit: Welk getuigenis hebben 

wij nog nodig? Want wij hebben het zelf uit Zijn mond gehoord. Het is een 

verdraaiing van feiten.  

Mensen die in een raad zitten, wat voor een raad het ook is, horen goede 

raadgevers te zijn. Zij hebben geen zitting in een raad voor zichzelf. Zij zijn er 

voor anderen als het goed is. Verdraaien van feiten moet ver van hen af staan.  

Als we vragen hebben zoeken we antwoorden. Via internet zijn al heel wat 

vragen beantwoord. Wat daarbij niet vergeten moet worden is het antwoord 

toetsen op het waarheidsgehalte. Wat dat betreft kun je het beste te rade gaan in 

de Bijbel. Daarin kunnen we lezen dat Jezus de Zoon van God is. Hij is de 

wonderbare Raadsman, Die jou met raad en daad wil bijstaan. Blijf Hem 

verwachten. Al zullen Zijn antwoorden niet altijd te begrijpen zijn, weet één 

ding: als je het nodig hebt schenkt Hij je nieuwe krachten.   

 

Lezen/zingen Psalm 31:19 

 

God slaat de trotsen die Hem griefden, 

maar steunt met raad en daad 

wie zich op Hem verlaat. 

Hoopt op den HEER, gij zijn geliefden, 

houdt moed, blijft Hem verwachten, 

Hij schenkt u nieuwe krachten. 



Dinsdag 11 april 

 

Lezen Lukas 23:1-7 

Tekst: Lukas 23:4B  Ik vind geen schuld in deze Mens. 

 

Duizend, duizendmaal dank en eer 

In Nederland hebben we de scheiding van kerken en staat. Dat betekent dat de 

kerken en de staat hun eigen zaken regelen. De  overheid bemoeit zich niet met 

de kerken en de dienaren van de kerken bemoeien zich niet met de staat. In de 

tijd van Jezus is dit anders. Om iemand te kunnen veroordelen, moet de staat, in 

dit geval de Romeinse overheid, worden ingeschakeld door de oversten van de 

Synagoge. Na de raadsvergadering zal Jezus voorgeleid worden bij de rechters 

van de Romeinen, Pilatus en Herodes. We zien in het gedeelte dat we gelezen 

hebben dat de hele menigte Jezus naar Pilatus leidt. Om Pilatus over te halen 

Jezus te veroordelen, worden allerlei valse beschuldigingen geuit. Pilatus zegt 

daarop: Ik vind geen schuld in deze Mens. Het lijkt wel de omgekeerde wereld. 

Een menigte die eerst achter Jezus aanliep en zich verwonderde over de 

wonderen die Jezus deed, willen dat Hij veroordeeld wordt en Pilatus, een 

dictator in die tijd, spreekt Hem vrij. Om van de dreigende menigte af te komen, 

bedenkt Pilatus een uitweg. Hij stuurt Jezus naar Herodes, die op dat moment in 

Jeruzalem is. Jezus kwam uit Galilea en Herodes was machthebber van het 

gebied waar Galilea in lag. Wat een prachtige conclusie trekt Pilatus bij deze 

rechtszaak. Hij vindt geen schuld in de Mens. In de spreektaal worden 

hoofdletters niet anders uitgesproken dan kleine letters. In de Bijbel wordt Mens 

hier met een hoofdletter geschreven. Pilatus heeft Mens hier niet bedoeld met 

een hoofdletter. Als dat wel zo zou zijn, zou hij Jezus ook als zijn Zaligmaker 

hebben erkend. Wel zegt hij dat Jezus onschuldig is. Hij heeft het helemaal 

goed. Als je gelooft in de Heere Jezus, zul je ook deze conclusie trekken. Hij is 

als onschuldige veroordeeld en heeft daarmee onze schuld betaald.  

Als je iets koopt en geen geld hebt kun je zoiets op afbetaling kopen. Deze 

manier van kopen vervult heel wat verlangens. Ik wil graag iets kopen maar heb 

er nog geen geld voor, maar zo kan ik het toch krijgen. Hoe vaker je dit doet, 

hoe groter de schuld wordt. Onze schuld, de opstapeling van zonden, is zo groot 

dat we deze op geen enkele manier kunnen terugbetalen. Duizend, duizendmaal 

schuld. Hier is geen afbetalingsregeling voor. Die schuld moet ook in één keer 

worden voldaan. Bij ons sterven. Jezus heeft duizend, duizendmaal betaald voor 

onze schulden. Duizend, duizendmaal is een onmetelijk getal. Voor de 

verlossing van onze schuld mogen we de Heere danken. Duizend, duizendmaal, 

o Heer, zij U, daarvoor dank en eer.  

 

 

Lezen/zingen Gezang 182:4 

 

Alle leed hebt Gij geleden,  zonder schuld, om onze schuld,    

Gij gedragen met geduld.  opdat wij door U verheven 

Als een worm zijt Gij vertreden  Duizend, duizendmaal, o Heer, 

als verlosten zouden leven.  zij U daarvoor dank en eer. 



Woensdag 12 april 

 

Lezen Lukas 23:8-12 

Tekst: Lukas 23:9B Hij antwoordde hem niets 

 

Jezus spreekt wel tegen jou 

Herodes Antipas is viervorst. Hij is bestuurder van Galilea en Perea. Zijn titel is 

tetrach, viervorst. Hij is bestuurder over een vierde deel van het koninkrijk. Hij 

had Johannes de Doper laten onthoofden. Over Jezus weet hij veel. Hij leefde 

alleen wel in de onzekerheid wie Jezus precies is. Sommigen zeiden dat Hij Elia 

is. Dat zou nog niet zo dreigend zijn overgekomen. Wat anderen zeiden wel. Zij 

zeiden dat Jezus Johannes de Doper is, die is opgewekt uit de dood. Als Herodes 

Jezus ziet is hij erg blij Wat een opluchting, het is niet Johannes de Doper die bij 

hem wordt gebracht. De vreugde is maar tijdelijk. Hij wil graag amusement. 

Zowel toen als in onze tijd is amusement belangrijk voor hoogwaardigheids-

bekleders. Even geen verantwoordelijkheid voor het besturen van een land. 

Amusement voor koningen, keizers maar ook voor viervorsten moesten van 

hoge kwaliteit zijn. Herodes zou wel wat wonderen willen zien, mits het hemzelf 

niet raakt. Hij vraagt heel veel, maar Jezus geeft geen enkel antwoord.  

Herodes krijgt geen mooie woorden te horen en ook geen wonderen te zien.  

De overpriesters en schriftgeleerden zorgen wel voor reuring. Ze beschuldigen 

Jezus heel heftig. De vragen die Herodes stelt aan Jezus gaan over in hoon en  

spot. Zijn macht gaat over in onmacht. Dat zorgt voor irritatie. De Koning van 

de joden moet er toch uitzien als een koning, denkt hij grimmig. Dus doet 

Herodes, geholpen door zijn soldaten, Jezus een sierlijk gewaad om. Zo stuurt 

hij Hem terug naar Pilatus. Vanaf dat moment is de vijandschap tussen Herodes 

en Pilatus, als een blad aan een boom, omgekeerd in vriendschap. Ze hebben nu 

iets gemeenschappelijks: een Vijand waar zij macht over denken te hebben.  

Jezus zei helemaal niets tegen Herodes. Jezus spreekt wel tegen jou. Meestal 

niet rechtstreeks maar wel via alle wonderen die Hij deed en alle woorden die 

Hij gesproken heeft. Wat van belang is voor jou staat allemaal in de Bijbel.  

Als je vragen hebt. Stel ze aan de Heere. Je krijgt niet altijd direct antwoord 

maar besef dat Hij je steeds gade slaat. Hij bevrijdt je van Zijn vijanden. Leef 

van Zijn genade. Hij is het die altijd jouw roepen hoort.    

 

Lezen/zingen Psalm 4:1 

 

Laat als ik roep mij op U hopen, 

o God van mijn gerechtigheid. 

Geef mij uw antwoord, doe mij open, 

die mij, als ik ben ingesloten, 

ruim baan maakt en mij weer bevrijdt. 

Hoe lang zult gij mij blijven smaden, 

gij groten, door de schijn bekoord? 

Weet toch: de HERE slaat mij gade. 

Weet dat ik leef van zijn genade. 

Hij is het die mijn roepen hoort. 



Donderdag 13 april 

 

Lezen Lukas 23:13-21 

Tekst: Lukas 23:21  Maar zij riepen terug: Kruisig Hem, kruisig Hem 

 

Het vonnis luidt: het leven 

Jezus komt terug bij Pilatus. In onze rechtspraak kennen we het hoger beroep. 

Als een verdachte het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank, volgt er na 

het hoger beroep een rechtszaak in een hogere rechtbank. Het komt wel eens 

voor dat de hogere rechtbank de rechtszaak terug verwijst naar de lagere 

rechtbank. Hier lijkt het ook zo te gaan. Herodes doet geen uitspraak. Hij geeft 

geen oordeel over Jezus of Hij schuldig of onschuldig is. Hij verwijst Hem terug 

naar Pilatus. Pilatus vindt nog steeds dat Jezus onschuldig is. Pilatus zoekt weer 

een uitweg. De verantwoordelijkheid doorschuiven naar Herodes is mislukt.  

Hij wil Jezus straffen en dan loslaten. Vreemd dat hij een onschuldige wil 

straffen. Jezus had helemaal geen straf verdiend. Op het feest mag Pilatus een 

veroordeelde loslaten. Hij verleent dan amnestie. Dat is kwijtschelding van straf. 

Hij wil Jezus gratie verlenen. De menigte wil hier niets van weten. Als één man 

schreeuwen zij: weg met Deze, laat voor ons Barabbas los. Abba betekent vader 

en bar betekent zoon. Zij willen de zoon van de vader loslaten en over de Zoon 

van de Vader met hoofdletters roepen ze: kruisig Hem, kruisig Hem. Ze blijven 

dit schreeuwen. Tot drie keer toe geeft Pilatus aan dat hij Jezus wil vrijlaten, 

maar dan geeft hij toe aan het geschreeuw en laat Barabbas los. Dan wordt Jezus 

weggeleid richting Golgotha. Hij is al zo geslagen en verwond dat Hij niet meer 

in staat is om het kruis te dragen. Simon van Syrene wordt gegrepen door de 

soldaten. Hij moet het kruis achter Jezus aan dragen. Dat moet voor hem heel 

indrukwekkend zijn geweest. Niet alleen Jezus wordt weggeleid om gekruisigd 

te worden. Met Hem zijn er twee misdadigers die veroordeeld zijn tot de 

doodstraf. Nadat de Romeinse rechter de verdachten schuldig heeft verklaard, 

volgt de terechtstelling. In een rechtbank zijn verschillende partijen:  

het openbaar ministerie: dit meldt de overtredingen en pleit voor een straf die 

erbij hoort. Daar tegenover is de verdachte met zijn advocaat. De advocaat 

probeert een verdachte vrij te pleiten. De derde partij is de rechter. Deze 

oordeelt, na het openbaar ministerie, de advocaat en getuigen gehoord te hebben, 

of de verdachte veroordeeld wordt of dat hij vrij gesproken wordt.  

Nu heb je voor jezelf met een hele bijzondere Rechtbank in de hemel te maken.  

Jezus, de Zoon van de Vader, is tegelijk openbaar ministerie en advocaat en hij 

neemt ook nog de overtredingen en de straf van jou als verdachte op zich. Hij 

pleit voor jou door te wijzen op Zichzelf.  Als je gelooft in de Here Jezus dan zal 

God de Vader zeggen over jou: je bent vrijgepleit omdat de straf al door Mijn 

Zoon is betaald. Het vonnis luidt: het leven. En dat is louter genade. 

 

Lezen/zingen Gezang 478:6 

 

God vergeeft. Wie weerloos zwicht  dat de eiser voor hem pleit, 

voor het opperste gericht,   dat de rechter met hem lijdt, 

die ontdekt met vrees en beven   dat het vonnis luidt: het leven. 



Vrijdag 14 april 

Goede Vrijdag 

 

Lezen Lukas 23:33-48 

Tekst: Lukas 23:46 En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen 

beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest. 

 

Het dieptepunt of toch het hoogtepunt 

Hoe ver gaat de liefde van de Heere Jezus? Heel ver. Het eerste wat Hij zegt als 

Hij aan het kruis hangt is: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij 

doen. Dat is toch wonderlijk. Zelfs op dit moment komt Hij genadig over. Voor 

degenen die Hem aan het kruis hangen, is zelfs vergeving van zonden mogelijk. 

Door het geloof in Hem kunnen zelfs zij behouden worden. De mensen 

beschimpen Hem en zeggen: Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf 

verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van God. Stel je eens voor dat 

dit werkelijk was gebeurd. Hij komt vertoornd van het kruis af en het vuur komt 

van de hemel om iedereen die zei “kruisig Hem”, te verteren. Dan was alles voor 

niets geweest. Er zou voor ons geen eeuwig leven meer mogelijk zijn. Hij blijft 

aan het kruis totdat het volbracht is. Zijn liefde gaat nog verder. Eén van de 

misdadigers bespot Jezus. De ander komt voor Hem op. Vreest u zelfs op dit 

moment God niet, zegt hij. Wij hebben de straf verdient, maar Jezus niet. Aan 

Jezus vraagt hij: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. En 

Jezus zegt tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs 

zijn. Ook voor deze misdadiger is Jezus gestorven aan het kruis. Geloof je al in 

de Heere Jezus? Je ziet het hier, ondanks alle zonden in het hele leven, is er zelfs 

op het laatste moment nog genadetijd. Maar wacht daar niet op want je weet niet 

hoe lang je nog leeft op deze aarde. Na de woorden die Jezus sprak tegen de 

misdadiger is het midden op de dag gedurende drie uur geheel donker. Jezus 

werd volledig verlaten. Hij moest alles in Zijn eentje volbrengen. Dan komen de 

laatste woorden: En Jezus roept met luide stem: Vader, in Uw handen beveel Ik 

Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest. Zijn leven heeft Hij 

gegeven. Het is niet van Hem afgenomen. Tot het laatst houdt Hij de regie in 

handen. Hij heeft Zijn leven gegeven voor velen. Dat is een grote troost. Is het 

laatste wat Jezus zegt een dieptepunt of is het toch het hoogtepunt van Zijn leven 

op aarde? Hij heeft aan geen enkele verleiding toegegeven en Hij heeft geen 

enkele zonde gedaan en Zijn lijden is volbracht. Ja, Hij heeft alles volbracht. Het 

is uiteindelijk toch het hoogtepunt geworden. Hij heeft voor velen gezorgd dat 

het sterven niet meer de definitieve straf is op de zonde. We mogen het lied van 

vandaag luid laten klinken. Zijn sterven aan het kruis is ons ten zegen. 

 

Lezen/zingen Gezang 189:2 

 

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 

en Hij hangt er mijnentwegen, 

mij ten zegen. 

Van de vloek maakt Hij mij vrij, 

en zijn sterven zaligt mij. 



Zaterdag 15 april 

 

Lezen Lukas 23:49-56 

Tekst: Lukas 23:55 En ook de vrouwen die met Hem uit Galilea gekomen waren, 

volgden en zagen het graf en hoe Zijn lichaam erin gelegd werd 

 

Stille getuigen 

Na het sterven van Jezus aan het kruis vraagt Jozef uit Arimathea aan Pilatus om 

Zijn lichaam. Hij wikkelt Hem in fijn linnen en begraaft Hem in een graf dat in 

een rots is uitgehouwen en waarin nog niemand heeft gelegen. Alles is 

voorbestemd. Ook de begrafenis van de Heere Jezus. Er zijn ook getuigen bij. 

Stille getuigen. Vol eerbied gaan ze met Jozef van Arimathea mee om Jezus 

eervol te begraven. Het zijn de vrouwen uit Galilea. Voordat de sabbat is 

begonnen, maken ze nog specerijen en mirre gereed. Ze willen Jezus zalven na 

de sabbat, maar dan is het niet meer nodig. Opvallend is dat ook bij de geboorte 

van Jezus gesproken wordt over specerijen. De wijzen uit het Oosten brachten 

deze bij Jozef, Maria en Jezus. Het zijn cadeaus voor een koning. De wijzen 

brachten de specerijen als cadeaus voor Dé Koning.  

De zaterdag voor Pasen wordt wel de stille zaterdag genoemd. Stilte heeft vooral 

eerbied in zich. Voorafgaand aan de gang naar een graf, bij een begrafenis, 

wordt vaak gevraagd om dit in stilte te doen. Nu is in onze tijd stilte heel 

betrekkelijk. Ook op een begraafplaats hoor je allerlei geluiden van het verkeer. 

Bij begraafplaatsen die ver van wegen afstaan, geeft de stilte rust. In stilte mag 

je biddend de gang maken naar het graf. Biddend om kracht voor de mensen die 

de overledene lief hebben. De vrouwen uit Galilea zijn stille getuigen van de 

begrafenis van Jezus. Zij hebben alles doorgegeven aan de evangelisten zodat zij 

het konden opschrijven. Door de stille getuigen van toen, zijn wij er nu ook 

getuige van dat Jezus werkelijk is begraven. Daar kunnen we stil van worden. 

Rondom het lijden en sterven van Jezus kun je onrustig zijn. De ellende van 

mensen geeft geen rust, ook niet de ellende die Jezus in de plaats van ons heeft 

gedragen. Tijdens het lezen overn Zijn begrafenis kan het rust geven. Hij heeft 

alles volbracht. Het is de stilte voor de storm. De stilte voordat er een groot 

Halleluja mag klinken. Loof de Heere want Jezus is niet in het graf gebleven. 

Kijk maar vast vooruit naar morgen. Het duurt maar even en dan is het Pasen. 

Dan klinkt het Paasevangelie dat Jezus waarlijk is opgestaan. Hij verrijst met 

macht en in de morgen roept Hij luid de zegen uit.    

 

Lezen/zingen Gezang 214:2 

 

Hij was in 't graf gedreven, 

de vijand juicht en lacht, 

geen nood, het duurt maar even, 

want Hij verrijst met macht 

en in de morgen luid 

roept Hij de zege uit 

en zwaait in 't veld vooraan 

de overwinningsvaan. 



Zondag 16 april 

Eerste Paasdag 

 

Lezen Lukas 24:1-12 

Tekst: Lukas 24:7 De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen 

van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan 

 

Wat is jouw reactie? 

Hij is waarlijk opgestaan. Daar mogen we vandaag mee beginnen. Lukas 24 

begint met: en op de eerste dag van de week gingen zij. Zij, dat zijn de vrouwen 

die de specerijen hebben gereed gemaakt. Het is zover. De begrafenis van Jezus 

mag nu worden afgerond. Het loopt heel anders dan zij verwachten. Het graf is 

geopend. De twee mannen in blinkend gewaad vertellen heel kort de 

geschiedenis van Jezus. Het lijden van Jezus, Zijn sterven en Zijn opstanding, 

verwoord in een notendop. De twee mannen zeggen vóór dit vers: herinner u wat 

Hij tot u gesproken heeft. Het is geen vraag want dan had er gestaan: herinnert u 

….. Hier staat herinner u …. (zonder t). Het is een opdracht of misschien nog 

beter gezegd een profetisch woord dat snel in vervulling zal gaan. En het wonder 

geschiedt: zij herinneren het zich. Hij heeft het gezegd maar toen begrepen zij 

het niet. Nu begrijpen zij het wel. Hij is opgewekt. Wat Jezus zei, is echt 

gebeurd. Verwonderd van blijdschap kunnen ze niets anders doen dan het 

vertellen aan de elf discipelen en alle mensen die bij hen waren. De reactie is 

verschillend. 

Zij geloofden hen niet. Ze vonden het kletspraat. Maar de reactie van Petrus is 

anders. Hij wil het met eigen ogen zien.  Hij verwondert zich over alles wat is 

gebeurd. Wat is jouw reactie?         Je kent vast wel het spel waarbij een verhaal 

wordt doorverteld. In het verhaal worden bewust moeilijke woorden en namen 

genoemd. Er zitten ook sterke staaltjes in. Degene die het verhaal heeft gehoord, 

moet het zachtjes doorvertellen aan de volgende. Dit gaat zo door tot de laatste 

het verhaal heeft gehoord. Deze vertelt het verhaal hardop. Van het oorspronke- 

lijke verhaal is niet veel meer over. Daar is in het Paasevangelie geen sprake 

van. De woorden zijn kort en helder. Iedereen kan met het verstand begrijpen 

dat Jezus heeft geleden en dat Hij is gekruisigd. Sterker nog: er zijn veel mensen 

die geloven dat dit heeft plaatsgevonden. Maar de opstanding uit de dood is een 

ander verhaal. Dat is met het verstand niet te bevatten. De twee mannen zeggen 

in korte bewoordingen wat er is gebeurd. Dat wordt ook tegen jou gezegd. Wat 

is jouw reactie? Ik geloof er niets van. Vraag dan aan de Heere of Hij het geloof 

in je hart wil geven. Geloof je wel dat de Heere Jezus is opgestaan ook voor jou. 

Dan zal de verwondering overgaan in blijdschap en de blijdschap over gaan in 

dankbaarheid. Heere dank U dat U dit ook voor mij hebt gedaan. 

 

Lezen/zingen Gezang 81:8 

 

De Heer is waarlijk opgestaan! 

Dat weten wij, dat zingen wij. 

Hij leeft! Hij komt tot u en mij: 

Hij raakt ons aan!     



Maandag 17 april 

Tweede Paasdag 

 

Lezen Lukas 24:28-35 

Tekst: Lukas 24:31  En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar 

Hij verdween uit hun gezicht 

 

Zijn je ogen al geopend? 

Twee volgelingen van Jezus gaan terug van Jeruzalem naar hun woonplaats 

Emmaüs. Zij worden de Emmaüsgangers genoemd. Ze spreken met elkaar over 

de dingen die in de afgelopen dagen zijn gebeurd. Vol vuur spreken ze met 

elkaar. Dan komt Jezus bij hen en loopt met hen mee. Hun ogen zijn nog 

gesloten gehouden, zodat ze Jezus niet herkennen. Jezus vraagt hen waar ze het 

over hebben. Heel verbaasd vragen ze of Hij de enige vreemdeling is die niet 

weet wat er is gebeurd. Ze vertellen Hem over het lijden en sterven van Jezus. 

Ze hadden gehoopt dat Hij Israël zou verlossen. Er zijn vrouwen die beweren dat 

Hij is opgewekt uit de dood. Ze kunnen het nog niet geloven. Jezus zegt tegen 

hen: onverstandigen en tragen van hart. Aan de hand van alles wat er in het 

Oude Testament staat, legt Hij  uit dat dit allemaal moest gebeuren.  

Als ze aankomen in Emmaüs, wordt Jezus uitgenodigd om bij hen te blijven. 

Jezus zegent het brood en toen Hij hiervan uitgedeeld had, werden de ogen van 

de Emmaüsgangers geopend. Op dat moment is Jezus niet meer bij hen.  

Gauw gaan ze terug naar Jeruzalem om aan de elf discipelen en allen die bij hen 

zijn, te vertellen wat er is gebeurd. Hun ogen zijn geopend, ze zijn niet meer 

onverstandig en hun hart is niet traag meer. Ze geloven het: de Heere is 

werkelijk opgewekt. Van Emmaüsgangers zijn ze Jeruzalemgangers geworden. 

Als je in je eentje in de auto zit en een grote afstand aflegt over snelwegen, dan 

kan het wel eens gebeuren dat je met je gedachten overal mee bezig bent 

behalve met het verkeer. In een soort roes rijd je wel precies goed en als er iets 

onverwachts gebeurt in het verkeer zul je wel reageren, maar je bent er niet 

helemaal bij met je gedachten. Dan komt er een moment dat je denkt: let op het 

verkeer. Laat je niet afleiden. Het is gevaarlijk om je af te laten leiden.  

Iets dergelijks gebeurde met de Emmaüsgangers. Ze zijn zo bezig met de dingen 

die zijn gebeurd, dat ze niet zien dat het Jezus is Die met hen meeloopt. In hun 

geval is het nog extremer, want hun ogen worden gesloten gehouden. Dat doen 

ze niet zelf. Dat geldt ook voor het moment dat de ogen geopend worden.  

Jezus zelf zorgt hiervoor.            Zijn je ogen al geopend? 

Geloof je dat Jezus werkelijk is opgewekt? Ook als je gelooft kan het wel eens 

zijn dat je het niet helder ziet. Vraag dan of de Heere je ogen wil openen. In de 

donkere dagen vol van gevaren mag je ervaren dat God met je is.  

 

Lezen/zingen Gezang 149:4 

 

Maak onze ogen dan    dat wij, als ons de tijd 

ziende en ons hart genegen   donker wordt van gevaren, 

tot wat er allerwegen    zalig zijn en ervaren, 

leeft en niet leven kan,    dat Gij God met ons zijt. 



Dinsdag 18 april 

 

Lezen Lukas 24:36-49 

Tekst: Lukas 24:36B  

Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen 

 

Heb je je verstand al verloren? 

Terwijl de discipelen spreken over alles wat ze hebben meegemaakt, is 

plotseling Jezus in hun midden. Vrede zij u, zegt Hij. Shalom. De innerlijke 

vrede wordt hen toegezegd. Dan zou je verwachten dat er een heerlijke rust over 

hen zou komen. Dat gebeurt niet. Ze zijn angstig omdat ze denken dat ze een 

geest zien. Ze luisteren niet naar Hem maar kijken vol ongeloof naar Hem.  

Maar dat zal veranderen. Jezus laat zien dat Hij het werkelijk is. Zijn handen en 

voeten laat Hij zien en als dat niet genoeg is eet Hij een vis voor hun ogen.  

Een geest kan niet eten, dus moet het Jezus zelf zijn. Hij wijst hen op de 

Bijbelgedeelten waarin alles over Hem geschreven is. Toen opende Hij hun 

verstand zodat zij de Schriften begrepen. Hij geeft hen opdracht om in Zijn 

naam zendeling te zijn. Ze moeten onder alle volken bekering en vergeving van 

zonden prediken. Beginnend in Jeruzalem, mag het de hele wereld bekend 

worden gemaakt dat Jezus na Zijn kruisiging is opgestaan uit de doden.  

Eerst moeten ze nog in Jeruzalem blijven. Als de Heilige Geest is uitgestort, zal 

het aan alle volken worden verkondigd. In onze tijd zijn er veel zendelingen 

over de hele wereld. De zendingsopdracht vindt in de komende tijd zijn 

voltooiing. Ook al zijn er nog veel tegenkrachten, Jezus is overwinnaar. 

Heb je je verstand al verloren? Dat vind je misschien wel een vreemde vraag.  

Je verstand verliezen betekent dat je niet meer bij je volle verstand bent. 

Natuurlijk wordt dit niet bedoeld met deze vraag. Je moet je verstand verliezen 

om door Jezus verstandig gemaakt te kunnen worden. Het verstand kan ons heel 

erg in de weg zitten als het gaat om geloven. Ook als het erom gaat om te 

begrijpen wat er in de Bijbel staat. In Spreuken twee de verzen drie tot en met 

vijf staat: als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het 

zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vreze des 

HEEREN begrijpen, de kennis van God vinden. Zoek er biddend naar. De Heere 

wil je verstand verlichten met Zijn Heilige Geest. Dan ga je begrijpen wat de 

Bijbel tegen je zegt als het gaat om je dagelijkse leven en het eeuwige leven. 

Een helder verstand zorgt ervoor dat je in het licht van de waarheid wandelt. Dat 

verstand wil de Heere geven. Dan doe je het goede en denk je het goede. Maar 

dan moet je wel je eigen verstand verliezen en je door de Heere laten leiden.  

 

Lezen/zingen Gezang 328:2 

 

Ons gevoel en ons verstand 

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 

als uw Geest de nacht niet bant, 

ons niet stelt in 't licht der waarheid. 

't Goede denken, doen en dichten 

moet Gij zelf in ons verrichten. 



Woensdag 19 april 

 

Lezen Johannes 20:24-31 

Tekst: Johannes 20:29B  

zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. 

 

Thomas geeft wijze lessen 

Over het leven van Jezus op aarde na Zijn opstanding is niet veel bekend. Om te 

gaan geloven in de Heere Jezus hebben we het niet nodig om alles te weten van 

de tekenen die Hij toen heeft gedaan. De geschiedenis van de ongelovige 

Thomas is wel beschreven, of is het de gelovige Thomas? De discipelen hebben 

Jezus gezien na Zijn opstanding, Thomas was daar niet bij. Ze vertellen het hem, 

maar hij wil het niet geloven. Zijn motto is: eerst zien en dan geloven.  

Het spreekwoord “de ongelovige Thomas” houdt in dat iemand niet gauw te 

overtuigen is. Bij zo iemand heb je meer nodig dan woorden. Je moet met 

overtuigend bewijs komen. Na acht dagen komt Jezus weer bij de discipelen en 

nu is Thomas er wel bij. Jezus zegt tegen hem: Kom hier met uw vinger en 

bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees 

niet ongelovig, maar gelovig. De gelovige Thomas doet dit niet maar hij zegt 

wel: Mijn Heere en mijn God! Dan spreekt Jezus onze tekstwoorden van 

vandaag: zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.  

In Johannes 14 zien we Thomas die ons wijze lessen geeft.  Jezus zegt daar: 

waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zegt tegen Hem: Heere, wij 

weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?  Jezus zegt 

tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de 

Vader dan door Mij. Thomas durft het eerlijk te zeggen als hij iets niet begrijpt 

en gaat dan vragen stellen. Dat is het eerste. Van vragen word je wijs. Tenminste 

als je de goede antwoorden krijgt. Als je iets niet begrijpt in de Bijbel, vraag het 

dan aan een ander. Als deze het niet begrijpt, weet zij of hij wel iemand die hier 

meer van weet. Het tweede is dat Thomas niet alles klakkeloos aanneemt. In een 

nieuwsuitzending werd gesproken over Israël die bommen heeft afgevuurd 

waarbij een aantal doden en gewonden is gevallen. Een zogenaamde deskundige 

sprak er schande van. Bij een andere zender werd iets heel anders gezegd. Daar 

werd gesproken over Israël die bestookt werd door bommen en daar op 

reageerde. Van Thomas kunnen we leren dat we niet alles, dat tot ons komt via 

de media, direct voor waar kunnen aannemen. Wat we wel direct voor waar 

kunnen aannemen, zijn de woorden die Jezus spreekt in de Bijbel. Ook al zie je 

Hem niet, Hij is er en als je in Hem gelooft zul je zalig worden. Dan zul je het 

ervaren: dat de daden die Hij deed en doet voor jou  ontelbaar zijn. 

 

Lezen/zingen Psalm 40:2 

 

Zalig de man die op den HEER vertrouwt,           en al uw daden noemen, 

geen acht slaat op de eigenwaan             niets is aan U gelijk. 

van die hun eigen wegen gaan,             Wil ik ze tellen, HEER, 

maar die de leugen uit zijn leven houdt.            ik zie er telkens meer, 

Mijn God, ik wil U roemen             't gaat boven mijn bereik. 



Donderdag 20 april 

 

Lezen Johannes 21:1-14 

Tekst: Johannes 21:11  

Simon Petrus ging ernaartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, 

honderddrieënvijftig, en hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet 

 

De waarde van het Paaslam 

Simon Petrus zegt: ik ga vissen. Zes discipelen gaan met hem mee. Ze gaan 

vissen op het beste moment en aan de beste kant van het schip. Dat is bakboord. 

Bakboord is links en stuurboord is rechts. Als ezelsbruggetje: in het woord stuur 

zit een r dus stuurboord is rechts. Ondanks dat alle omstandigheden om te vissen 

optimaal zijn, vangen ze geen enkele vis. Toen het licht was geworden, stond 

Jezus aan de oever. Ze wisten niet dat het Jezus was. Hij vraagt of ze iets hebben 

voor bij het eten. Het antwoord is kort en duidelijk: nee. Werp het net aan de 

rechterkant en je zult vinden, zegt Hij. En het wonder gebeurt. Ze vangen 

honderddrieënvijftig vissen. De discipel die Jezus lief heeft, zo omschrijft 

Johannes zichzelf, zegt tegen Petrus: het is de Heere. Petrus trekt het net met de 

vissen op de kant. Het net scheurt niet ondanks het grote aantal vissen.  

Samen gebruiken ze de middagmaaltijd. Het is de derde maal dat Jezus bij hen is 

sinds Hij is opgewekt uit de doden.  

Romeinse getallen worden met letters geschreven. als voorbeeld: V = vijf,  

X = tien, I = 1. Als je de letters achter elkaar zet kun je getallen van één tot een 

oneindig getal formeren. De combinatie van letters is geen woord. In het 

Nederlands kennen we woorden die verschillende betekenissen hebben. Het 

werkwoord vieren betekent in “wij vieren feest” iets anders dan “wij laten het 

touw vieren”. Het woord vieren kan ook gebruikt worden voor getallen. Drie 

vieren op een rij is vierhonderdvierenveertig. Dit woord heeft in het Nederlands 

geen andere betekenis dan het getal. In het Griekse en Hebreeuwse alfabet 

worden letters ook gebruikt voor getallen. Elk getal is ook een woord dat wat 

anders betekent dan het getal.  

Het woord dat geschreven is voor honderddrieënvijftig heeft verschillende 

betekenissen. Het kan geen toeval zijn dat één daarvan Paaslam is. De waarde  

van het Paaslam, de getalswaarde, is honderddrieënvijftig. Er zijn mensen die 

veel waarde hechten aan getallen. Op vrijdag de dertiende doen ze zo min 

mogelijk. Er zijn hotels waar geen kamer is met het nummer dertien. Dat is 

bijgeloof. Daar moet je je verre van houden. Dat geeft geen zegen. Het Paaslam, 

daar mag je de zegen van verwachten. Wat is Hij waard? Dan gaat het niet over 

getallen. Dan gaat het over eren. Hij is het waard om te eren en Hem dankbare 

lofgezangen toe te zingen en dan niet alleen voor nu maar voor altijd. 

 

Lezen/zingen Gezang 110:1 

 

Het Lam, voor ons op aard' geslacht, 

is eeuwig waard te ontvangen 

de wijsheid, rijkdom, eer en kracht 

en dankb're lofgezangen! 



Vrijdag 21 april 

 

Lezen Johannes 21:15-17 

Tekst: Johannes 21:17B Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer 

tegen hem zei: Houdt u van Mij?  

 

Hou je van Jezus?  

En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Dat is de laatste zin die je leest over 

Petrus nadat hij Jezus drie keer heeft verloochend. Er valt nog wel wat recht te 

zetten voor Petrus. Jezus vraagt Petrus of Hij van Hem houdt. Lang geleden had 

hij gezegd tegen Jezus: Mijn leven zal ik voor U geven. Wat gaat Petrus nu 

zeggen op de vraag van Jezus of Petrus van Hem houdt? Het antwoord is heel 

wat voorzichtiger: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Jezus zegt daarop: hoed 

Mijn lammeren. Je zou verwachten dat het nu weer helemaal goed is gekomen 

maar voor de Heere Jezus is het nog niet genoeg. Hij vraagt het voor de tweede 

keer. Petrus zegt hetzelfde als de eerste keer maar Jezus zegt nu iets anders: 

hoed Mijn schapen. In plaats van lammeren zegt Hij nu schapen. Voor de derde 

keer wordt de vraag gesteld. Ongetwijfeld denkt Petrus terug aan de tranen die 

hij bitter huilde nadat hij Jezus drie maal had verloochend. Nu is hij bedroefd 

omdat Jezus voor de derde keer vraagt of hij van Jezus houdt. Nu is zijn 

antwoord langer: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei 

tegen hem: Weid Mijn schapen. Petrus had Hem drie keer verloochend en nu 

heeft hij drie keer gezegd dat hij van Jezus houdt. In het laatste antwoord van 

Petrus staan vier woorden die belangrijk zijn om te onthouden: U weet alle 

dingen. Je mag met al je vragen bij Jezus komen. Je mag al je zorgen aan Hem 

voorleggen. Je mag al je dankbaarheid en vreugde bij Hem brengen.  

Hou je van Jezus? Wat kan er een droefheid zijn over de zonden die je begaat. 

Niet alleen in de dingen die je doet maar ook in de dingen die je denkt. Je zou 

daarom de vraag ook om kunnen keren. Houdt Jezus nog wel van mij? De Heere 

Jezus laat het hier duidelijk zien dat Hij houdt van Petrus. Zelfs na de 

verloochening zegt Jezus tegen Petrus: weid Mijn schapen. Maar dat kon alleen 

maar nadat Petrus drie keer heeft gezegd dat hij van Jezus houdt. Jezus houdt 

van jou. Dat mag je vast en zeker weten. Je mag de woorden van Petrus 

nazeggen: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Je kunt spijt 

hebben, ja misschien zelfs bedroeft zijn of bittere tranen huilen maar vergeet het 

nooit: Jezus houdt van jou en Hij weet alle dingen. Toen Petrus het zelf wel 

dacht te kunnen, ging het mis. Nu mag hij dienende leidsman worden. Hij mag 

de schapen weiden onder leiding van dé Leidsman. Jezus weet dat je niet alles 

zelf kunt en Hij weet ook dat je Hem nodig hebt. Hij wil je Leidsman zijn.  

Hij blijft dicht bij je omdat Hij genadig is en omdat Hij van je houdt. 

 

Lezen/zingen Gezang 392:3 

 

U heb ik nodig, uw genade is 

mijn enig licht in nacht en duisternis. 

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 



Zaterdag 22 april 

 

Lezen Johannes 21:18-25 

Tekst: Johannes 21:23B  Maar Jezus had niet tegen hem gezegd 

 

Goed luisteren gaat niet vanzelf    

Jezus vertelt Petrus hoe hij zal sterven. Als hij Jezus zal volgen, zal dat grote 

gevolgen hebben. Voor het tijdelijke leven, dat is bij Petrus de marteldood, en 

voor het eeuwige leven, eeuwig bij de Heere zijn om Hem te eren. Jezus zegt  

over het sterven van Petrus dat hij hiermee God zal verheerlijken. In de 

geschiedenis, ook de geschiedenis van ons land, komen mensen voor die God 

lovend met Psalmen en Gezangen op de brandstapel terecht kwamen of voor een 

vuurpeloton gefusilleerd werden. Zij konden dat niet in eigen kracht maar 

kregen daar kracht voor. Ook Petrus zal ervaren hebben dat hij kracht kreeg om 

het Evangelie te verkondigen en vanuit die kracht God verheerlijkende het lijden 

en sterven kon volbrengen. Petrus vraagt Jezus hoe het Johannes zal vergaan. 

Jezus zegt tegen hem: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan?  

Omdat er niet goed geluisterd wordt naar het antwoord gaat al snel het gerucht 

dat Johannes zal blijven leven tot Jezus terugkomt. Maar Jezus zei niet Ik wil dat 

hij blijft maar Hij zei als Ik wil dat hij blijft. Daarna heeft Jezus nog veel dingen 

gedaan. Johannes schrijft hierover dat de wereld deze niet zou kunnen bevatten. 

Daarom zijn ze ook niet beschreven.  

Goed luisteren gaat niet vanzelf. Daar moet je moeite voor doen. Het is bekend 

dat de eerste woorden van een telefoongesprek niet goed worden waargenomen. 

In een test begon een persoon met een paar vreemde woorden. De meeste 

mensen hadden het helemaal niet gehoord. Een paar mensen vroegen wat de 

persoon zei aan het begin. De zin werd niet herhaald maar wel gewone woorden 

die hier op leken. De twijfelaars waren gerustgesteld.  

Luisteren naar een preek is niet eenvoudig. We gaan al snel een preek beoorde-

len in plaats van het toepassen in ons leven. Iemand zei eens dat de preek zwaar 

was. De zonde en de genade werden evenwichtig gebracht maar er werden veel 

zinnen herhaald. De persoon ervoer het als zwaar terwijl de preek op een ander 

langdradig overkwam. Helaas zorgt een beoordeling van een preek ervoor dat je 

er niets aan hebt in je eigen leven. Als je het moeilijk vindt om veel uit een 

preek te onthouden, probeer dan één zin te onthouden waar je iets mee kunt in je 

leven. Goed luisteren, daar moet je moeite voor doen. Je mag ook vragen aan de 

Heere of Hij je leert luisteren. Als je goed luistert naar Gods Woord, dan zul je 

vreugde vinden omdat de Heere je op de welgebaande wegen leidt.   

 

Lezen/zingen Gezang 478:4 

 

God gebiedt. In vuur en wolk 

toont Hij aan zijn sidd'rend volk 

dood en leven, vloek en zegen. 

En wie luistert wordt gezet, 

in de vreugde van de wet, 

op de welgebaande wegen. 



Zondag 23 april 

 

Lezen Handelingen 9:1-19 

Tekst: Handelingen 9:6B Heere, wat wilt U dat ik doen zal? 

 

Stel elke dag dezelfde vraag 

De komende tijd lezen we uit de brief van Paulus aan de Hebreeën. Hieraan 

voorafgaand lezen we vandaag uit Handelingen 9 waarin geschreven wordt over 

Paulus, Saulus is zijn Joodse naam en Paulus is zijn Romeinse naam.  

Als je op een christelijke school hebt gezeten waar ook onderwijs werd gegeven 

uit de Bijbel, dan heb je vaak verhalen gehoord uit het Oude Testament en 

verhalen over het leven, sterven en de opstanding van Jezus. Over Paulus wordt 

niet op alle scholen verteld. Als je weinig naar een kerk bent geweest en je hoort 

daar voor het eerst over Paulus, dan heb je geen idee wie dit is. Daarom is het 

goed om vandaag eerst te lezen uit Handelingen 9 en daarna te beginnen met één 

van de brieven van Paulus.                        Saulus is een zoon van een Farizeeër. 

Al jong vervolgt hij christenen. Hij is er van overtuigd dat hij hiermee goed 

werk verricht. Hij is op weg naar Damascus om christenen geboeid naar 

Jeruzalem te brengen. Plotseling is er een fel licht vanuit de hemel. Het is zo 

overweldigend dat hij niet kan blijven staan. Hij valt om. Er is een stem die aan 

hem vraagt: Saul, Saul waarom vervolgt u Mij. Wie bent u Heere, vraagt Saulus. 

Het antwoord is helder: ik ben Jezus die u vervolgt. Daarop vraagt Saulus: 

Heere, wat wilt U dat ik doen zal? Het antwoord is: ga naar de stad en daar zal 

gezegd worden wat u moet doen. Drie dagen kon hij niets zien en niets eten en 

drinken. Ananias, een discipel uit Damascus, moet naar hem toegaan omdat de 

Heere Saulus heeft uitverkoren om Zijn Naam te verkondigen. Als Ananias de 

handen op Saulus legt en zegt dat hij gestuurd is door Jezus zodat hij weer zal 

zien en vervuld zal zijn van de Heilige Geest, gebeurt het wonder. Saulus komt 

tot geloof, hij kan weer zien en hij wordt gedoopt. Hij was vervolger van Jezus 

en nu is hij volger van Jezus. Paulus verkondigt Jezus, de Zaligmaker, in Israël 

en ver daarbuiten. Overal worden christelijke gemeenten gesticht. Paulus schrijft 

brieven aan deze gemeenten waarin hij bemoedigende woorden schrijft. Maar 

ook vermanende woorden en bovenal woorden die dienen tot opbouw van de 

gemeenten en tot eer van Degene die hij eerst vervolgde en Die hij nu als Heere 

en Zaligmaker belijdt.  

Stel elke dag dezelfde vraag, de vraag die Saulus stelde: Heere, wat wilt U dat ik 

doen zal? Hij geeft je dan wat je nodig hebt. Hij zorgt ervoor dat je doet wat Hij 

van je vraagt. Open wijd je mond en wat je nodig hebt geeft Hij overvloedig.   

 

Lezen/zingen Psalm 81:9 

 

Leef uit mijn verbond. 

Vraag van Mij vrijmoedig. 

Open wijd uw mond. 

Al wat u ontbreekt, 

al waar gij om smeekt 

geef Ik overvloedig. 



Maandag 24 april 

 

Lezen Hebreeën 1:1-14 

Tekst: Hebreeën 1:12B U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden 

 

Op de Heere kun je aan, Hij is altijd Dezelfde 

De brief van Paulus aan de Hebreeën is onderwijs van de bovenste plank. 

Voordat je een vraag kunt stellen heb je al antwoord. De vraag zou kunnen zijn:  

zijn engelen gelijk aan de Zoon van God? Voordat de vraag wordt beantwoord,  

schrijft Paulus over de Zoon van God. Wat is Hij, wie is Hij en waar is Hij? 

Eerst de vraag wat is Hij. Hij is de Erfgenaam van alles. Hij heeft de wereld 

geschapen. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij gereinigd kunnen worden van onze 

zonden. Doordat Hij de Enige Erfgenaam is, kunnen wij mede-erfgenamen 

worden, maar niet op grond van onze daden maar op grond van Zijn daden.  

Wie is Hij? Hij is de afstraling van God. Hij is de Mens, met een hoofdletter,   

en door Hem zijn wij als mens op de aarde gekomen. Waar is Hij? We leven toe 

naar Hemelvaartsdag, maar het heilsfeit heeft al ongeveer 2000 jaar geleden 

plaatsgevonden. Hij zit nu aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste 

hemelen. Het woord majesteit betekent: hoogste macht, opperhoogheid. Het is 

de aanspreektitel van koningen, koninginnen en keizers. Paulus schrijft het met 

een hoofdletter. Het gaat om God Die oppermachtig is. Er zijn keizers geweest 

die zichzelf oppermachtig vonden. Sommigen wilden vereerd worden als god. 

Er is één groot verschil met de Majesteit die werkelijk oppermachtig is. Keizers 

overleden en bleken niet oppermachtig te zijn. God is er altijd geweest en zal er 

altijd zijn. Zo kunnen we Zijn Naam zien: Hij is de HEERE. De Ik ben. De Ik 

ben er altijd. De Zoon van God, Jezus, is zoveel meer dan de engelen. Engelen 

zijn dienaren van Hem. Zij mogen in dienst van Hem mensen ondersteunen en 

Gods heerlijkheid laten zien in gebeurtenissen die wij als wonderen zien. Voor 

de Heere zijn het geen wonderen want Hij is de Almachtige. Er wordt gemeld 

dat de aarde en de hemelen zullen vergaan. Maar de Heere zal er altijd zijn. 

Op de Heere kun je aan, Hij is altijd Dezelfde. Wat dat betreft zijn wij heel 

anders. Wij zijn vaak bezig met het sluiten van compromissen. Als het even kan 

willen we de kool en de geit sparen. De Heere is geheel anders. Hij verlangt van 

ons dat we ons als zondeloze gedragen. Tegelijk weet Hij dat we dat niet 

kunnen. Wat een troost dat de Erfgenaam, Jezus, volkomen voor al onze zonden 

heeft betaald. Wij mogen wonen in Zijn woning als we wijzen op de Erfgenaam 

die de erfenis heeft verdiend. Over erfenissen wordt vaak ruzie gemaakt. Dat 

gebeurt hier niet want Jezus is de Enige Erfgenaam. Door Hem mogen we delen 

in Zijn erfenis. Door het geloof in Hem mogen we de Heere vereren als de 

Majesteit. Geloof in Hem want Hij verdient het dat Zijn Naam wordt geëerd. 

 

Lezen/zingen Psalm 7:7 

 

God zal ik loven, den Gerechte, 

Hij zal voor mij het pleit beslechten. 

Nu looft mijn lied in eeuwigheid 

des HEREN eren naam en majesteit. 



Dinsdag 25 april 

 

Lezen Hebreeën 2:1-12 

Tekst: Hebreeën 2:6B Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, 

dat U naar hem omziet? 

 

Wat ben je? 

Paulus begint met het spreken over wij en ons. Hij betrekt zichzelf bij de wijze 

lessen. Vrij vertaald staat er in het eerste vers: Wij moeten goed luisteren, zodat 

we niet afdrijven. Dat mogen we ter harte nemen. Als het luisteren naar Gods 

Woord verslapt, is de kans groot dat we afdrijven. Als een bootje niet vast is 

gemaakt met een touw aan een meerpaal op de kade, dan zal deze afdrijven. Als 

het in woest water terecht komt, kan het stuk slaan op rotsen. Zo is het ook met 

ons als we niet luisteren naar wat de Heere tot ons spreekt in Zijn Woord. Als 

we afdrijven en niet teruggebracht worden, zijn we op onszelf aangewezen en 

dat kan nooit goed gaan. Uit onszelf hebben we de neiging om af te drijven. Wat 

dat betreft mogen we verbaasd kijken naar onze dagtekst: Wat is de mens, dat U 

aan hem denkt, of de mensenzoon dat U naar hem omziet? De Heere zorgt zelf 

voor een touw, dat is Zijn Woord, en Hij is zelf de meerpaal waar de Heilige 

Geest ons aan vastbindt. Hij zorgt er voor dat we niet afdrijven. Hij kent ons 

door en door. Jezus is als Mens op deze aarde geweest. Hij was tijdelijk minder 

dan de engelen. Als Mens werd Hij ook ondersteund door engelen. Door de 

genade van God heeft Hij voor ons geleden en heeft Hij de dood geproefd. Hij is 

de Leidsman geworden om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen. Anders 

gezegd: Hij wil mensen die kinderlijk in Hem geloven, die  onvoorwaardelijk in 

Hem geloven, naar de eeuwige heerlijkheid brengen. 

Wat ben je? Hiermee wordt niet bedoeld welk beroep je hebt of bij welke kerk je 

hoort. Het is een vrije vertaling van de dagtekst. Wat ben je voor de Heere? Ben 

je het waard om naar om te zien? Het is een retorische vraag. In de vraag zit 

tegelijk het antwoord. Dat is, waarom zou Hij naar mij omzien? Ik ben dat 

helemaal niet waard. Deze conclusie is juist. Maar hiermee houdt het niet op. 

In de Bijbel staan veel teksten. Gelukkig maar, want anders zou het lezen van de 

Bijbel geen nut meer hebben. Je bent het waard dat de Heere naar je omziet 

omdat Hij genadig kijkt naar Zijn Zoon. Hij is waardig gestorven. Hij is waardig 

opgestaan uit de doden. Zo heeft Hij er voor gezorgd dat de Heere aan je denkt 

en dat de Heere naar je omziet. Als je wordt gevraagd of je het waard bent dat de 

Heere naar je omziet, dan kun je als antwoord geven: in mijzelf ben ik het niet 

waard maar omdat Jezus alles voor mij heeft volbracht ben ik het waard om naar 

om te zien. Want door mijn geloof in de Zoon, dat is Jezus, Hij die mij broeder 

of zuster noemt, ben ik een kind van de Heere geworden.  

 

Lezen/zingen Gezang 146:3 

 

O Gij ons heil, ons hoogste goed, 

Gij werd een mens van vlees en bloed, 

werd onze broeder, en door U 

zijn wij Gods eigen kind'ren nu. 



Woensdag 26 april 

 

Lezen Hebreeën 2:13-18 

Tekst: Hebreeën 2:13B Ik zal Mijn vertrouwen op Hem stellen. En vervolgens: 

Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft. 

 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God 

Al jong is ons geleerd bij het uitspreken van een zin waarin iemand anders en 

jezelf voor komt, te beginnen met de ander. Als voorbeeld: Kees en ik zijn naar 

huis gegaan en niet ik en Kees zijn naar huis gegaan. In onze dagtekst schrijft 

Paulus anders. Hij begint met Ik. Hij schrijft echter niet over zichzelf maar over 

de Heere Jezus. Bij het schrijven van deze tekst geeft Paulus het in de goede 

volgorde weer. Jezus stelt zijn vertrouwen op Zijn Vader. In Hem hebben Zijn 

kinderen ook alle vertrouwen in God gekregen. Deze kinderen heeft God aan 

Hem gegeven. Jezus heeft altijd vertrouwt op Zijn Vader. Zijn kinderen deden 

dit later. Daarom begint de zin met Ik met een hoofdletter. De kinderen zijn de 

mensen die door het geloof in de Heere Jezus bij Hem horen. Het geloof is hen 

uit genade geschonken. Bij de tekst past heel mooi het volgende lied: 'k Stel 

mijn vertrouwen op de Heer, mijn God, want in Zijn hand ligt heel mijn 

levenslot. Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. 'k Zie naar Hem op en 'k 

weet: Hij is mij steeds nabij.  

Dit is een lied vol vertrouwen dat de Heere je leven leidt. Als je Hem lief hebt 

weet je ook dat Hij de vrede in je hart heeft gegeven. Vanuit deze vrede zie je 

naar Hem op. Dat wil zeggen dat je Hem ziet als de Almachtige die heel je leven 

bestuurt. Dan heb je er vertrouwen in dat Hij altijd bij je is. Wat een genade is 

het als je dit lied met heel je hart kunt zingen.  

In de slotverzen zien we dat Jezus in alles aan Zijn broeders gelijk moest 

worden. Hij moest volledig Mens zijn. In alles gelijk aan Zijn broeders, maar 

wel zonder zonden. Hij heeft als barmhartige en getrouwe Hogepriester zichzelf 

geofferd om daarmee de zonden van Zijn kinderen te verzoenen. Hij werd 

verzocht door de duivel en kreeg daarbij geen hulp. Als je aangevallen wordt op 

je geloof, als je begint te twijfelen of het allemaal wel waar is, weet dan dat Hij 

je te hulp komt. Als een klein kind iets niet kan, vraagt het hulp aan een ouder 

kind of een volwassene. Daar schaamt dit kind zich niet voor. Als volwassene 

hebben we vaak de neiging om alles zelf te willen doen. Hulp inroepen doen we 

liever niet. Laat in het geloof de misplaatste trots maar varen. De Heere weet dat 

je hulp nodig hebt. Zonder Zijn hulp ben je nergens. Met Zijn hulp geeft Hij 

uitkomst waar je zelf geen uitkomst meer ziet.  

 

Lezen/zingen Psalm 31:6  

 

Ik wil mij, HEER, in U verblijden, 

die hulp bood in de dag 

dat ik geen uitkomst zag, 

die steeds mij uit de engte leidde; 

dan mocht met lichte schreden 

ik in de ruimte treden. 



Donderdag 27 april 

Koningsdag 

 

Lezen Hebreeën 3:1-6 

Tekst: Hebreeën 3:6 Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn 

huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het 

einde toe onwrikbaar vasthouden. 

 

Sta je zo vast als een huis?  

Hebreeën drie begint met een uitroep: Let op. Let op Christus Jezus. Hij is 

getrouw aan God in heel Zijn huis. Net als Mozes. Alleen is Jezus meer 

heerlijkheid waard. Mozes is trouw geweest als dienaar, maar hij bleef een mens 

met zonden. Er wordt geschreven over het huis van Jezus. Het gaat niet over een 

huis van hout en steen maar om Zijn geestelijke huis. Zijn huis dat zijn Zijn 

kinderen waar we gisteren over lazen, de mensen die in Hem geloven. Vers zes 

zegt over Hem en over ons: Christus is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn 

huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het 

einde toe onwrikbaar vasthouden.  

Het staat zo vast als een huis. Dat betekent: het is zeker. Sta je zo vast als een 

huis? Zoals het laatste vers zegt: ben je onwrikbaar?  Heb je de vrijmoedigheid 

om tot het einde toe onwrikbaar vast te houden aan  de hoop? Hopen betekent in 

de Bijbel: vast en zeker weten. Zo, nu kunnen we verder. We zijn onwrikbaar, 

we hopen vast en zeker. We zijn altijd in geloof op eenzame hoogte. 

Dieptepunten in het geloof zijn er niet. In de Bijbel lezen is dus niet meer nodig. 

Dagboeken zijn overbodig geworden. Het klinkt allemaal zoals een Farizeeër het 

zou kunnen zeggen. Als je zo vast staat als een huis zou het kunnen lijken of je 

de Heere Jezus niet meer nodig hebt. Maar dan wordt het eerste gedeelte van de 

tekst vergeten. Er staat: Christus is getrouw. Daar mogen we aan vast houden. 

Het gaat over een huis dat vast staat. Dat wil zeggen dat er een goed fundament 

is. Zonder een goed fundament zal een huis bij een storm of aard beving 

instorten. De onzekerheid over je geloof. De onzekerheid over jezelf, mag je 

uitspreken bij de Heere. In het gebed mag je vragen of Hij jouw fundament wil 

zijn. Daar kun je op bouwen. Als je denkt dat je het zelf wel kunt dan heb je ook 

jezelf als fundament. Dat is een fundament van los zand. De Heere wil de 

vrijmoedigheid schenken. Dan is het niet ik die onwrikbaar ben, maar Hij die 

met Zijn Heilige Geest mijn geloof bouwt op Hem. Onze koning is vandaag 

jarig. Ook hij heeft Het fundament, Christus nodig. We mogen in het gebed 

danken voor onze koning en bidden of de Heere ook zijn fundament wil zijn.  

 

Lezen/zingen Gezang 321:2 

 

O Christus die met al ons leed   

het ware heiligdom betreedt, 

Gij, grondsteen, door Godzelf gelegd, 

van het gebouw van liefde en recht, 

bouwoffer dat aan God behaagt, 

wees fundament dat alles draagt. 



Vrijdag 28 april 

 

Lezen Hebreeën 3:7-19 

Tekst: Hebreeën 3: 13 maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een 

heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding 

van de zonde. 

 

Het hart verharden staat tegenover berouw na de zonde 

In de brief van Paulus aan de Hebreeën verwijst hij nogal eens naar het verleden. 

Zowel als het gaat om geloof als om ongeloof. Vandaag gaat het over ongeloof 

en hoe je het ongeloof kunt uitbannen. Het begint al direct met een uitweg. Een 

weg om niet afvallig te worden van de levende God. Dat is de weg die de 

Heilige Geest ons wil wijzen. Indien u Zijn stem hoort, verhardt u niet.  

Dat deden de Israëlieten in de tijd van Mozes in de woestijn wel. Het is een 

liefdevolle waarschuwing. De tijd van Mozes, de tijd van de Hebreeën en onze 

tijd worden hier met elkaar verbonden. Dat is vaak zo in de Bijbel. Veel 

geschiedenissen in het Oude Testament wijzen naar Christus en als je hier over 

leest, kun je dit in je leven toepassen. In de Bijbel staan vermaningen.  

Bij het woord vermanen hebben we meestal een negatief gevoel. Het is de 

opgestoken wijsvinger met de woorden: denk erom dat je dit nooit meer doet. 

Met het woord vermanen wordt in de Bijbel niet bedoeld nadrukkelijk en 

bestraffend toespreken. Het is een oud Nederlands woord dat aansporen en 

vertroosten betekent. Let er op dat in de tekst niet staat dat je iemand moet 

vermanen, maar er staat: vermaan elkaar elke dag. Dus spoor elkaar vertroostend 

aan. Het is geen ik zal het wel even tegen je zeggen maar vertroost elkaar en 

spoor elkaar liefdevol aan om niet verhard te worden en toe te geven aan de 

verleidingen van de zonde. Het verharden gebeurt als er na de zonde geen 

berouw is. We zien de verschillen bij koning Saul en koning David.  

Saul verharde zijn hart en David had berouw over zijn zonde. Hetzelfde zien we 

bij Judas en Petrus. Door elkaar te vermanen voorkom je verharding. Als iemand 

niet verhardt maar berouw heeft komt er ook de vertroosting dat de Heere de 

zonde om Christus’ wil, wil vergeven. Het hart verharden staat tegenover 

berouw na de zonde. Als een voorganger preekt doet hij dit namens de Heere. 

Dat betekent dat de preek ook voor hemzelf is. Dat hoeft niet expliciet verwoord 

te worden maar sommigen doen dit wel door te zeggen:  u, jij en ik ………..  

Goed en kwaad leer je onderscheiden door het lezen van Gods Woord. Daarbij 

mag je vragen of de Heere je tot het leven wil leiden. Spreek met elkaar over het 

Woord dat recht is voor alle tijden. Dan bouw je elkaar op in het geloof.  

 

Lezen/zingen Psalm 119:60 

 

Zie hoe ik uw vermaningen bemin; 

wil mij goedgunstig tot het leven leiden. 

Ik heb uw waarheid lief met ziel en zin, 

uw woord dat goed en kwaad leert onderscheiden. 

Uw woord, o HEER, houdt alle waarheid in, 

uw heilig woord is recht voor alle tijden. 



Zaterdag 29 april 

 

Lezen Hebreeën 4:1-13 

Tekst: Hebreeën 4:11  

Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het 

volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. 

 

De eeuwige rustdag 

Morgen is het de rustdag. We hebben al eeuwen de zondag, de opstandingsdag 

van Jezus, als rustdag. Je mag dan rusten van alle werkzaamheden die de dagen 

daarvoor hebben plaatsgevonden. Tegelijk mag je je geloof versterken in de  

samenkomst rond Gods Woord. De Heere heeft er voor gezorgd dat er zeven 

dagen in een week kwamen. Een steeds terugkerende cyclus waarin één dag 

bestemd is voor rust. Hij weet wat we nodig hebben. Mensen zijn hierin 

eigenzinnig geworden door de 24-uurs economie te ontwikkelen. De Heere zorgt 

er op Zijn tijd ook voor dat de eeuwige rustdag komt. De eeuwige rustdag is 

geen dag zoals we die nu kennen. Als Jezus terugkomt op aarde, zal alles anders 

worden. Er zal geen onrust meer zijn. Er zal geen ongeloof meer zijn. Iedereen 

die in Jezus gelooft, zal de eeuwige rust binnengaan. Onder leiding van de Heere 

zorgde Jozua ervoor dat er rust kwam in Israël. Zij kregen het beloofde land. 

Ook nu zie je dat Israël groeit. De rust die dit geeft is betrekkelijk want er zijn 

veel volken die Israël geen rust gunnen. Maar de Heere zal er zelf voor zorgen 

dat het goed komt. Dat geldt ook voor jou. De Heere wil dat je de eeuwige rust 

in zal gaan. Er wordt wel gevraagd om daar voor te ijveren. Dat zien we in onze 

dagtekst. Stil in een hoekje gaan zitten, is er niet bij. Vraag de Heere of Hij je 

kracht wil geven om niet ongehoorzaam te zijn maar gehoorzaam aan wat Hij 

van je vraagt. Wees dan ijverig in het luisteren naar Gods Woord. Dat is levend 

en krachtig en ook scherper dan een tweesnijdend zwaard.  

Over de overleggingen van het hart zegt het laatste vers dat de Heere alles weet. 

Dat kan bedreigend over komen maar het is vooral vertroostend. Hij weet wat je 

nodig hebt ook als het gaat om het goede te denken en het goede te doen.                                          

Als je naar school gaat, en vooral de middelbare school, dan zijn er veel 

docenten die waarschuwen om geen spiekbriefjes te maken en niet af te kijken 

bij anderen. Het lijkt er dan op of een docent een soort politieagent is.  

De belangrijkste drijfveer voor een docent is niet dat hij straf wil geven maar dat 

hij wil dat je veel leert voor nu en voor de toekomst. De Heere wil graag dat je 

leert uit Zijn Woord zodat je de ware troost zult krijgen. Door de kracht van Zijn 

Geest ervaar je Zijn grote daden. Dan kun je altijd leven van Zijn genade.   

 

Lezen/zingen Gezang 305:1 

 

Waar God de Heer zijn schreden zet       Zijn Geest weerstaat de valse schijn 

daar wordt de mens, van dwang gered,       en schrijft in harten het geheim 

weer in het licht geheven.        van 's Vaders grote daden. 

Als 's Heren woord weerklinkt met macht     Zo leven wij om Christus' wil 

wordt aan het volk dat Hem verwacht       te allen tijd gerust en stil 

de ware troost gegeven.         alleen van zijn genade.  



Zondag 30 april 

 

Lezen Hebreeën 4:14-16 

Tekst: Hebreeën 4:16A  

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade 

 

Heb je hulp nodig? 

In vers 14 gaat het over de belijdenis van Christus Jezus. Het verwijst terug naar 

Hebreeën 3 vers 1. In veel kerken wordt openbare belijdenis gedaan op de 

zondag voor Pasen, of met Pasen of tijdens Pinksteren. Belijdenis doen betekent: 

van je geloof getuigen. Openbare belijdenis doe je in het midden van de 

gemeente. Dat is geen examen. Met een examen sluit je iets af. Bij het doen van 

openbare belijdenis sluit je niets af. Integendeel. Het is niet voor niets dat er 

gemeenteleden zijn die na de openbare belijdenis van iemand tegen haar of hem 

zeggen: welkom in de strijd. Christus Jezus belijden, betekent dat je er voor 

uitkomt dat je gelooft in Hem. Dat geeft weerstand en dat geeft strijd. Jezus weet 

dit. Hij kent onze zwakheden. Hij is verzocht en daar ontkomen wij ook niet 

aan. Als je gelooft in Jezus, zal er altijd worden geprobeerd om je hier vanaf te 

trekken. Doordat we zwakheden hebben, hebben we voortdurend hulp nodig. 

Hoe kun je geholpen worden? Dat lezen we in het laatste vers: Laten wij dan 

met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij 

barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het 

juiste tijdstip. Vrijmoedigheid is wat anders dan vrijpostigheid. Als je vrijpostig 

bent, dan ben je brutaal. Geestelijk gezien is het: ik zal het doen, ik heb geen 

hulp nodig. Dat staat ver af van vrijmoedig zijn. Als je vrijmoedig bent, dan ben 

je eerlijk en praat je gemakkelijk over je gevoelens die erg persoonlijk zijn.  

Je bent dan openhartig. Je mag altijd openhartig spreken met de Heere. Je mag 

alles aan Hem voorleggen in het gebed. Hij heeft altijd een luisterend oor.  

Heb je hulp nodig? Hij wil je helpen op het juiste tijdstip. Het gaat niet over 

vrijmoedig zijn naar mensen, maar vrijmoedig gaan tot de Heere. Dat mag altijd. 

Belijd je zonden en vraag de Heere om hulp. Hij wil je Helper zijn. Je mag 

vrijmoedig gaan tot de troon van de genade. Dat is Jezus ten voeten uit. Hij is 

genadig. Hij ziet naar ons om. Een betekenis van het woord genade is:  

de vergevensgezinde goedertierenheid door God aan zondaren bewezen. 

Goedertierenheid is verwant aan barmhartigheid en dat is de behoefte om hulp te 

verlenen aan mensen die in geestelijke of lichamelijke nood verkeren. De Heere 

biedt deze hulp altijd aan. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de 

troon van de genade oftewel open wijd uw mond, Hij geeft overvloedig.  

 

Lezen/zingen Psalm 81:9 

 

Leef uit mijn verbond. 

Vraag van Mij vrijmoedig. 

Open wijd uw mond. 

Al wat u ontbreekt, 

al waar gij om smeekt 

geef Ik overvloedig. 



Maandag 1 mei 

 

Lezen Hebreeën 5:1-10 

Tekst: Hebreeën 5:4 En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er 

door God toe geroepen, zoals Aäron. 

 

Ben je geroepen? 

Aäron was de eerste hogepriester van Israël. Christus wordt hier vergeleken met 

hem. De grote verschillen tussen alle hogepriesters en Christus is dat ze allen 

offerden voor het volk en ook voor zichzelf en dat Christus Zichzelf heeft 

geofferd en dat niet voor Zichzelf hoefde te doen. Niemand mag de eer op zich 

nemen om hogepriester te worden. God zelf is het Die mensen daarvoor roept. 

Christus heeft Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te worden. Dat 

deed Hij Die tot Hem zei: U bent Mijn Zoon. Let er hier op dat Hogepriester nu 

met een hoofdletter is geschreven. Ondanks dat Hij de Zoon is, is Hij 

gehoorzaam geweest. Als Zoon had Hij recht op alles, maar Hij heeft alles 

achter zich gelaten om Zichzelf te offeren. Zijn offer is niet alleen het sterven 

aan het kruis maar ook het lijden dat hieraan vooraf ging. Ook Zijn tranen en 

angst zijn onderdeel van Zijn lijden en Zijn offer. Hij heeft in gehoorzaamheid 

alles gedaan wat Zijn Vader van Hem vroeg. Ondanks alle verzoekingen die Hij 

meemaakte, is Hij volmaakt geweest zonder zonde. Daarom is Zijn offer 

volkomen rein. Er is geen offerdier te vinden dat zo volmaakt is als Christus. 

Toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een 

oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Hoe kun je Hem gehoorzamen? Dat 

kan alleen door op Hem te wijzen. Als er gevraagd wordt of je gehoorzaam bent 

in alles wat de Heere in Zijn wet van je vraagt, kun je alleen maar zeggen: nee, 

ik ben ongehoorzaam. Maar daar hoeft het niet te eindigen met het antwoord. 

Het mag verder gaan met: Uw Zoon, Hij was gehoorzaam en op Hem wil ik 

alleen maar pleiten, Hij is de Enige waardoor ik zalig kan worden. Door Hem 

ontvangt U Heere de eer Die U verdient.   

In veel gemeenten worden predikanten beroepen. Een gemeente is biddend 

bezig geweest om te zoeken naar een predikant die geschikt is om herder en 

leraar te worden in die gemeente. Als het beroep is uitgebracht gaat deze 

predikant, als het goed is, in gebed vragen aan de Heere of hij geroepen is om 

naar deze gemeente te komen. Zowel het beroepen als beroepen worden is 

intensief. Je gaat niet over één nacht ijs en gaat daarin niet je eigen weg. Het kan 

een hele worsteling zijn, maar besef hierbij dat, als je de Heere hierin betrekt, 

Hij de weg zal wijzen. Ben je geroepen? In een gemeente kan het zijn dat je 

ergens voor wordt gevraagd. Ga dan in gebed. Zeg niet zomaar nee, maar ook 

niet zomaar ja. Betrek de Heere hierin. Hij wil ook jou de weg hierin wijzen.  

 

Lezen/zingen Gezang 107:4 

 

De God aller genade   Lijdt nog een kleine tijd, 

die u geroepen heeft,   God zal u niet begeven, 

die zal u wel bewaren,   Hij staaft en sterkt uw leven, 

zo waar Hij eeuwig leeft.  en geeft u zekerheid. 



Dinsdag 2 mei 

 

Lezen Hebreeën 5:11-14 

Tekst: Hebreeën 5:13-14  Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het 

woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is 

er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend 

hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad 

 

Stilstand is achteruitgang, ook in het geloof 

Paulus zegt als eerste dat het moeilijk is om Gods Woord aan de  Hebreeën uit te 

leggen omdat ze traag geworden zijn in het horen. Het geestelijke verstand zit 

dus in het oor. Als je niet oefent in luisteren word je traag. 

In interviews op radio of televisie wordt een antwoord nogal eens onderbroken 

door een volgende vraag. Het lijkt erop dat het antwoord niet belangrijk is maar 

dat het interview alleen maar opwindend moet zijn voor de luisteraars.   

Hoe vaak komt het niet voor dat iemand vraagt aan een ander: hoor je me wel?, 

luister je wel? Aan de reactie van iemand kun je merken of degene je wel hoort. 

Het is heel vervelend als iemand met zijn gedachten bij iets anders is dan dat 

wat je tegen deze persoon zegt. Hetzelfde geldt voor het stellen van een vraag. 

Als je iemand iets vraagt is het wel zo netjes om ook naar het antwoord te 

luisteren. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Pas de volgende zin eens toe bij 

iemand die je goed kent, die jou een vraag stelt en die niet goed luistert naar het 

antwoord: als je een vraag stelt, wees dan ook belangstellend naar het antwoord.  

Stilstand is achteruitgang, ook in het geloof. Het luisteren naar Gods Woord 

wordt vergeleken met eten. Een baby kan geen vast voedsel tot zich nemen. Een 

baby kan geen melk tot zich nemen. Zelfs daarbij moet deze worden  geholpen.  

Als een baby groeit wordt het voedsel steeds vaster. Zo groei je, ook in het eten, 

naar volwassenheid. In de ouderdom komt het voor dat mensen lichamelijk zo 

kwetsbaar worden dat vast voedsel tot zich nemen niet meer mogelijk is. 

Stilstand is hier duidelijk achteruitgang. Geestelijk gezien is dat net zo. Bij het 

luisteren naar Gods Woord hebben we altijd bijstand nodig. We blijven 

afhankelijk van de Heilige Geest. Daar is niets mis mee. Als we niet meer 

luisteren naar Gods Woord kan de Heilige Geest ons niet meer doen groeien in 

het geloof. Vraag de Heere om kracht om te kunnen luisteren naar Zijn Woord. 

Het laatste vers raadt ons aan om met de zintuigen te oefenen. Door oefening 

leer je onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Roep de Heere aan of Hij je 

wil bijstaan. Dan zul je niet versagen (dan zul je de moed niet verliezen).  

Hij leert je geloven en Hij zorgt ervoor dat Zijn Woord in je hart wordt 

geschreven. Dan sta je niet meer stil maar dan groei je tot Zijn eer.  

 

Lezen/zingen Gezang 404:1 

 

U Here Jezus roep ik aan,  Leer mij geloven recht en rein, 

U bid ik, hoor mijn klagen.  ik bid U, wil mij geven 

O God als Gij mij bij wilt staan  zo te leven, 

dan zal ik niet versagen.   met mensen mens te zijn, 

     uw woord in 't hart geschreven. 



Woensdag 3 mei 

 

Lezen Hebreeën 6: 9-12 

Tekst: Hebreeën 6:10  

Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle 

inspanning die u Zijn Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt 

en nog dient. 

 

Schenk aandacht aan elkaar 

In het gedeelte dat we hebben overgeslagen staat dat Paulus het eerste onderwijs 

met betrekking tot Christus laat rusten. De Hebreeërs zouden al leraars moeten 

zijn, had Paulus daarvoor geschreven. Maar ze hebben nog onderwijs nodig.  

Dit geldt ook voor de hedendaagse herders en leraren. Ze mogen niet stoppen 

met het leren. Ze moeten ook zelf groeien in het geloof. In het gedeelte dat we 

vandaag hebben gelezen, schrijft Paulus een aantal positieve dingen over de 

Hebreeërs. God is niet vergeten wat zij hebben gedaan. Het gaat over de  

liefdevolle inspanning die zij in Zijn Naam hebben gedaan doordat ze andere 

gelovigen hebben gediend en nog steeds dienen. Het is de inzet van een aantal 

gelovigen. Paulus gaat nog verder. Hij wil graag dat iedereen dezelfde inzet 

toont in Hebreeën. Dat ze niet traag worden maar door het geloof, dat is de 

zekerheid van de hoop, de beloften beërven. De beloften dat zijn de dingen die 

de Heere beloofd heeft. Hiervan is de belangrijkste, dat ze uit genade door het 

geloof in de Heere Jezus behouden zullen zijn.  Gevraagd wordt om de heiligen 

na te volgen. Heiligen is apart zetten. De heiligen dat zijn geen heilige boontjes. 

Het zijn de gelovigen die apart zijn gezet. Laten we dit niet verwarren met 

aparte gelovigen. Het zijn mensen die in afhankelijkheid leven. Die niet zichzelf 

heiligen maar geheiligd zijn in de Heere Jezus. 

Schenk aandacht aan elkaar. Paulus spreekt de gemeente aan maar beseft 

tegelijk dat een gemeente bestaat uit individuen. Hij scheert ze niet allen over 

één kam, maar spreekt hen wel aan op hun gemeente-zijn. In de maatschappij 

waarin we leven, zijn veel mensen eenzaam. Voor een deel komt dit omdat veel 

mensen ik-gericht zijn. Voor een deel komt het ook omdat de mensen die 

eenzaam zijn zich niet hebben aangesloten bij een groep mensen en in het 

bijzonder bij een christelijke gemeente. Het is goed om aandacht te schenken 

aan mensen die dit nodig hebben. Een kaartje, een telefoontje, is, voor mensen 

die weinig contacten hebben, heel fijn om te ontvangen. Dat is een praktische 

invulling van elkaar dienen. Dat vraagt om liefdevolle inzet. Heb je het gevoel 

dat je eenzaam bent? Zing dan in je hart Psalmen en gezangen. Heb God lief, en 

weet dat Hij getrouw is. Hij zal je blijven horen en als je leeft vanuit het besef 

dat Hij Zijn oren naar je neigt, ben je levenslang niet eenzaam meer.  

 

Lezen/zingen Psalm 116:1 

 

God heb ik lief, want die getrouwe HEER 

nam, toen ik riep, met toegenegen oren 

mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 

en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 



Donderdag 4 mei 

Dodenherdenking 

 

Lezen Hebreeën 6:13-20 

Tekst: Hebreeën 6:14 Hij zei: Voorzeker, rijk zal Ik u zegenen en overvloedig zal 

Ik u in aantal doen toenemen. 

 

Grote gelovigen bestaan niet 

Het is vandaag 4 mei. We gedenken de doden van de tweede wereldoorlog.  

In het bijzonder gedenken we de Holocaust, de Jodenvervolging. Veel 

verzetsstrijders zijn in de oorlog in opstand gekomen tegen de haters van Gods 

volk. Wat een tegenkrachten waren er toen en zijn er ook nu nog. Tegenkrachten 

van de belofte van de Heere Die Abraham een groot nageslacht beloofde. Hij 

maakt Zijn beloften waar. De God van Abraham zwoer bij Zichzelf dat Hij 

Abraham en zijn nageslacht zal zegenen. Hij zwoer bij Zichzelf omdat er geen 

hogere macht is waarbij Hij kan zweren. Dat is heel troostrijk. Hij is de 

Almachtige. Vervolgers van joden en christenen hebben niet het laatste woord. 

De Heere wil kracht naar kruis geven. Let er op, het is niet andersom. Het is niet 

kruis naar kracht. Dan zouden we in geen enkele situatie vol kunnen houden. 

Omdat de Heere kracht geeft, is zelfs de grootste ellende te dragen omdat het 

heden niet te vergelijken is met de eeuwige toekomst. Dan kan er zelfs gedankt 

worden voor omstandigheden waar je normaal gesproken van gruwt.  

Corrie ten Boom was een verzetsstrijdster die de oorlog heeft overleefd. Dat is 

een zegen want zij kon veel navertellen over alles wat zij heeft meegemaakt. 

Hierdoor kon zij evangeliseren en Gods wonderen, die zij ervoer, doorvertellen. 

Ze kwam, samen met haar zus Betsie,  terecht in het concentratiekamp 

Ravensbrück. Daar was veel ongedierte. Corrie klaagde over de aanwezigheid 

van luizen. Betsie zei tegen haar: je moet God danken voor alles, zelfs voor de 

luizen. Later kwamen ze erachter dat de bewakers op afstand bleven vanwege de 

luizen. Hierdoor konden Corrie en Betsie met de anderen in hun barak 

Bijbelstudie houden. Betsie overleed in Ravensbrück en Corrie werd vrijgelaten 

door een administratieve fout. De Heere vond het nodig dat zij haar verhalen van 

de wonderen die zij meemaakte doorgaf. Ze heeft veel betekend voor mensen in 

de tweede wereldoorlog en voor mensen na de tweede wereldoorlog. Je zou haar 

een groot gelovige kunnen noemen, maar dat zou ze zelf nooit gezegd hebben. 

Geloven doe je alleen door de kracht van de Heilige Geest. Dus grote gelovigen 

bestaan niet. Er is alleen de Almachtige. Hij is de hoogste macht. Als iemand 

gelooft in de Heere Jezus, dan ervaart zo iemand ook troost van andere mensen 

die geloven. Dat was bij Corrie ten Boom ook zo. Gelovigen hebben elkaar 

nodig. Je kunt elkaar wijzen op de Almachtige die er altijd en overal is.  

 

Lezen/zingen Gezang 115:2 

 

De woorden zijn waarachtig  de eerste en de laatste 

die Hij gesproken heeft   einde en nieuw begin, 

want God de Heer almachtig,  Hij, God, sluit alle plaatsen 

oorsprong van al wat leeft,  en alle tijden in. 



Vrijdag 5 mei 

Bevrijdingsdag 

 

Lezen Hebreeën 7:1-10 

Tekst: Hebreeën 7:2B    

verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede 

 

Vrede heb je als je bevrijd bent 

Bijbelkennis is belangrijk. Vooral als er vergelijkingen worden gemaakt tussen 

verschillende  gedeelten uit de Bijbel. Hier wordt de hogepriester Melchizedek 

uit het Oude Testament vergeleken met de Hogepriester Christus uit het Nieuwe 

Testament. Er is een scheiding gemaakt tussen het Oude – en het Nieuwe 

Testament. Goed beschouwd bestaat die scheiding niet. De Bijbel is Gods 

Woord van Genesis tot Openbaring. De aartsvader Abraham gaf het tiende deel 

van alles wat hij bezat aan Melchizedek. De Levitische priesters, de hele stam 

Levi, mochten geen aandeel of erfbezit hebben. Zij moesten leven van de gaven 

van het volk. Zij leefden van alles wat geofferd werd, wat hen gegeven werd. 

Voorafgaand aan een collecte hoor je het wel eens: laat het een offer zijn uit 

dankbaarheid. Dit offeren is wat anders dan een offer voor de verzoening van 

zonden. Het is een daad van geven, het geven van een gift. Als er een collecte 

wordt gehouden in een christelijke gemeente, of als er iemand aan de deur komt 

met een collectebus, dan wordt er vaak een van tevoren bepaald bedrag gegeven.  

Sommige collectes spreken ons meer aan, en dan geven we ook meer.  

Een discussiepunt, tijdens bijvoorbeeld een Bijbelstudie-avond, zou kunnen zijn: 

Wat is een offer uit dankbaarheid? Waar geef je een offer uit dankbaarheid aan? 

De antwoorden op deze vragen kunnen heel verschillend zijn.  

De hogepriester Melchizedek was ook koning van Salem, dat is koning van de 

vrede.    Vandaag is het 5 mei. We vieren de bevrijding van de tweede 

wereldoorlog. Op 5 mei 1945 gaf Duitsland zich officieel over aan de 

geallieerden. .Dat gebeurde in hotel de Wereld in Wageningen. Hierbij was 

Prins Bernhard, als commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten, aanwezig.  

Vanaf dat moment is het vrede in Nederland.  

Vrede heb je als je bevrijd bent. Dat geldt voor een land en dat geldt persoonlijk.  

Echte vrede vind je bij de Koning van Salem, Koning Jezus, de Zaligmaker.  

Hij bevrijdt je van de zonde. Geloof in Hem en je hebt de echte vrede gevonden. 

Vier je vandaag een dubbel bevrijdingsfeest?  

 

Lezen/zingen Psalm 18:1 

 

Ik heb U lief van ganser harte, HERE. 

Gij immers zult het onheil van mij weren. 

Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij, 

Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. 

Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, 

mijn rots die mij beschermd en blijft bewaren, 

o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, 

ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd. 



Zaterdag 6 mei 

 

Lezen Hebreeën 7:11-22 

Tekst: Hebreeën 7:22   

in zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter verbond. 

 

Jezus staat Borg voor het verbond 

Er zijn veel priesters geweest. Ze moesten allemaal eerst voor zichzelf offeren 

en daarna voor het volk. Priesters naar de ordening van Aäron. Het zijn dus 

allemaal zondaars geweest. Daarom moesten ze ook eerst voor zichzelf offeren.  

Met hun offers was geen volmaaktheid bereikt. Het offeren ging hun hele leven 

door. Tegenover de ordening van Aäron, het voorbeeld van Aäron, staat de 

ordening van Melchizedek. De naam Melchizedek betekent: de koning is 

rechtvaardig. Er is één Priester Die geofferd heeft, ja Die Zichzelf heeft geofferd 

en dit voor eens en voor altijd heeft gedaan. De Rechtvaardige Koning Jezus. 

Met Zijn offer is de volmaaktheid wel bereikt. Er hoeft niet meer geofferd te 

worden. We mogen de Heere wijzen op het volmaakte offer van Zijn Zoon. 

Door te geloven in de Heere Jezus, in Zijn volmaakte offer, wil de Heere ons 

aannemen als mensen die niet meer hoeven te offeren voor hun zonden. Als we 

dat wel zouden willen doen, zou dat een minachting zijn van het volmaakte 

offer. Er hoeft niets meer toegevoegd te worden aan het offer van Jezus. Dat kan 

ons behoorlijk in de weg zitten. Van nature zijn we alleszelfdoeners. Het liefst 

zouden we willen schipperen. Als we iets verkeerds doen, willen we daar iets 

goeds tegenover stellen om het zo weer in evenwicht te brengen. Als je te hard 

rijdt met de auto en daarop wordt betrapt, krijg je een boete. Als je de boete hebt 

betaald, is de schuld vereffend. Nu is het weer keurig in evenwicht. Dat is 

natuurlijk niet waar. De wetsovertreding blijft staan. In het boeteregister sta je 

dan wel te boek als wetsovertreder. Als je vaak veel te hard rijdt en daarop 

wordt betrapt, kan het zijn dat je rijbewijs wordt ingenomen. Hoe geheel anders 

is dit bij de Heere. Als je je zonden belijdt, wil Hij je zonden vergeven. Door het 

geloof in de Heere Jezus, zijn al je zonden vergeven in eeuwigheid. Wat een 

troost mag dit geven. Jouw zonden en Zijn genade zijn niet in evenwicht 

gebracht. Nee, je zonden zijn volkomen vergeven door Zijn genadige offer. Dat 

komt omdat Jezus Priester is in eeuwigheid. Jezus staat Borg voor het verbond 

dat de Heere met ons heeft gesloten. Op dit verbond mogen we pleiten, altijd.  

Jezus staat hier borg voor. Dat betekent dat je gewaarborgd bent in Hem.  

Hij staat ook voor jou garant. Een betere garantie kun je niet krijgen. Door het 

geloof in Hem mag je weten dat je geborgen bent in Zijn hart. In Zijn genade wil 

God jouw Vader zijn en mag je Zijn kind zijn. 

 

Lezen/zingen Gezang 127:5 

 

Juicht nu, trots al uw zorgen,  Nu zullen angst en pijn 

de Koning komt met macht.  en toorn ons nooit meer schaden. 

Ons, in zijn hart geborgen  God wil, in zijn genade, 

heeft Hij zo rijk bedacht.  dat wij zijn kind'ren zijn. 

 



Zondag 7 mei 

 

Lezen Hebreeën 8:5-13 

Tekst: Hebreeë 8:10B  

Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 

 

Je hebt nog steeds onderwijs nodig 

In het eerste verbond waren priesters middelaar. Zij bemiddelden tussen het volk 

en God. Zij offerden om zo genade te krijgen in de ogen van de Heere. Maar het 

was zeer onvolkomen. Niet aan de kant van de Heere maar aan de kant van de 

priesters en het volk. Men hield zich aan veel wetten maar het was geen zaak 

van het hart maar een zaak van het verstand. In onze dagtekst belooft de Heere 

dat het heel anders zal worden. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot 

een volk zijn. Sterker nog, daarna volgt een vers waarin staat dat er geen 

onderwijs meer gegeven hoeft te worden omdat zij allen de Heere kennen. Wat 

een heerlijk evangelie. Echter was het nog niet zover in de tijd van de Hebreeën 

en is het ook nog niet zover in onze tijd. We hebben nog steeds onderwijs nodig.  

Het belangrijkste doel van onderwijs is opleiden tot zelfstandigheid. Als je met 

goed gevolg een opleiding hebt gevolgd, volgt er een examen. Als je dit examen 

hebt gehaald krijg je een diploma. Hiermee bewijs je dat je in de afgestudeerde 

vakken een bepaald niveau hebt bereikt. Bij het solliciteren naar een baan is dit 

van belang. Vaak wordt er gevraagd om ervaring. Hoe meer je weet en hoe meer 

je kunt, hoe groter de kans is dat je de baan krijgt. In nieuwe situaties, niet alleen 

in een nieuwe baan, zijn er momenten waarop je nog geen oplossing hebt voor 

een probleem. Je legt dit probleem voor aan een ander en zo leer je er elke keer 

weer wat bij.  In het geloof kan dat ook zo gaan. Je leest iets in de Bijbel, 

begrijpt het niet helemaal en gaat het opzoeken in een boek, of via internet of je 

vraagt het aan iemand.  Er komt een tijd dat er niet meer naar antwoorden 

gezocht hoeft te worden. Als de Heere Zijn wetten in je verstand heeft gegeven 

en in je hart heeft geschreven dan staan ze erin gegrift. In die volkomenheid, 

Zijn volkomenheid, zal Hij genadig zijn wat betreft de ongerechtigheden. Hij zal 

ook niet meer aan de zonden denken. Deze zijn genadig weggedaan door de 

Heere Jezus. Die volkomenheid is er nog niet, dus onderwijs is nog steeds nodig. 

Hoe ouder  hoe wijzer, zegt men. Welke leeftijd je ook hebt, laat je onderwijzen.  

Je hebt nog steeds onderwijs nodig.  De zekerheid van het geloof vind je niet in 

jezelf. Zoek die altijd bij de Heere. Hij belooft het, dat het eens anders zal 

worden. De onvolkomenheid zal volkomen worden. Hou je maar vast aan de 

beloften van de Heere. God is goed en waarachtig. Hij vergeet nooit het verbond 

dat Hij ook met jou heeft gesloten. Als je nederig knielt voor Hem zal Hij je Zijn 

wegen leren. Dan zal je geloof voortdurend worden versterkt, tot Zijn eer. 

 

Lezen/zingen Psalm 25:4 

 

God is goed, Hij is waarachtig   Hij zal leiden 't zacht gemoed    

en gaat zijn getrouwen voor,   in het effen recht des HEREN: 

brengt, aan zijn verbond gedachtig,  wie Hem need'rig valt te voet, 

zondaars in het rechte spoor.   zal van Hem zijn wegen leren. 



Maandag 8 mei 

 

Lezen Hebreeën 9:11-17 

Tekst: Hebreeën 9: 17 Want een testament is bindend na iemands dood. Het 

wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. 

 

Heb je al een testament gemaakt? 

Maar toen is Christus verschenen. Eerst waren er nog de onvolkomen offers 

maar nu is Christus verschenen en is er het volmaakte Offer.  

De tabernakel, de tent waarin geofferd werd, was met handen gemaakt. Omdat 

de tent en het offeren in de tent mensenwerk was, kan dit niet volmaakt worden 

genoemd. Christus is door de volmaakte tabernakel gegaan die niet door 

mensenhanden is gemaakt. Deze geestelijke tabernakel is wereld- en 

hemelomvattend. Christus heeft voor eeuwige verlossing gezorgd. Hij is de 

Middelaar van het nieuwe verbond geworden. Iedereen die in Hem gelooft  

ontvangt de eeuwige erfenis. Dat is in Zijn testament vastgelegd. 

Een testament treedt in werking als iemand overleden is. Wat is het dan 

bijzonder dat het testament van Christus wel te maken heeft met Zijn lijden en 

sterven, door Zijn dood wordt het testament uitgevoerd, maar Hij leeft. Hij is de 

Enige die Zijn testament in vervulling laat gaan terwijl Hij leeft.  

Wat is een testament? We hebben twee soorten. een testament dat de laatste 

wilsbeschikking omvat en de testamenten die samen de Bijbel vormen. 

Als eerste nu de laatste wilsbeschikking.          Heb je al een testament gemaakt? 

Bij een notaris kan alles worden vastgelegd en dat voorkomt ruzies rondom 

erfenissen. Het is ook verstandig om van tevoren de (globale) invulling van de 

dienst van woord en gebed op papier te zetten. Diensten bij begrafenissen 

kunnen heel verschillend zijn. Christenen hebben als traditie dat ze begraven 

worden maar tegenwoordig is dit niet meer vanzelfsprekend. Laat het weten wat 

je wilt. Dat voorkomt discussies, sterker nog, dat voorkomt ruzies.    

Als tweede de testamenten van de Bijbel: De Bijbel bestaat uit twee delen.  

Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het woord testament betekent in 

dit verband: verbond of verbintenis. In het Oude Testament krijgt Abraham de 

belofte dat hij een groot nageslacht zal hebben.  Israël wordt verlost van de 

Egyptenaren en krijgt het beloofde land. Alles in het Oude Testament wijst naar 

de Verlosser. Dat is Gods Zoon, Jezus Christus. Het Nieuwe Testament begint 

dan ook bij de aankondiging van de geboorte van Jezus. De beide testamenten 

zullen ook nog volmaakt worden met een derde ongeschreven testament. Dat is 

het eeuwige testament. In dit verbond mogen alle mensen die in de Heere Jezus 

geloven, de belofte van de Heere meemaken dat er geen zonde en ellende meer 

zal zijn. Dat is in het eeuwige Kanaän, het land dat Zijn kinderen uit genade als 

erfenis is geschonken. Verlang je er al naar? 

 

Lezen/zingen Psalm 105:4 

 

De HEER heeft Izak uitverkoren,        Uw kind'ren breng Ik naar dit land, 

aan Jakob zijn verbond bezworen,        naar Kanaän dat eeuwig is 

aan Israël zijn trouw verpand;         uw toegemeten erfenis. 



Dinsdag 9 mei 

 

Lezen Hebreeën 9:24-28 

Tekst: Hebreeën 9:28 Zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de 

zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien 

worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid. 

 

Wil je Christus zien? 

Christus, dat betekent Gezalfde, wordt opgetekend in Zijn volle heerlijkheid,  

in Zijn ambtsbediening als Priester. Degene die offert is ook het Offerlam. Daar 

is er maar Eén van. Omdat Hij volmaakt is, heeft Hij voor eens en voor altijd 

afgerekend met de straf op de zonde, de dood. Hij hoeft zichzelf niet dikwijls te 

offeren. Als een offer volmaakt is dan is er geen jaarlijks offer mee nodig.  

Hij  hoefde maar één keer geofferd te worden. Hij is nu in de hemel. Hij is 

verschenen voor het aangezicht van God, voor ons. Hij kan Zijn Vader recht in 

de ogen kijken omdat Hij zelf God en dus volmaakt is. Hij bereidt een plaats 

voor, voor alle mensen die weten dat ze onvolmaakt zijn en Hem nodig hebben. 

Hij heeft door Zijn offer de zonde teniet gedaan. Als je gelooft in Christus kijkt 

de Vader naar Hem en zo is het net alsof jouw zonden er nooit zijn geweest.  

Een mooie vergelijking hiermee is het boek met de twee gekleurde doorzichtige 

vellen. Als op een bladzijde het rode vel wordt gelegd zie je alle woorden 

behalve de woorden in het rood. Leg je er een groen vel over dan kun je de 

woorden in het groen niet meer zien. Stel je een blad voor met al je zonden. Dat 

zijn er heel veel. Ze zijn geschreven in het rood. Rood betekent: alarm. Als het 

alarm afgaat bij een inbraak dan weet degene die dit hoort dat het mis is. Het 

rode licht van een verkeerslicht betekent stop. Doorrijden is levensgevaarlijk.  

In het groen is op de bladzijde één regel geschreven: rechtvaardig door het 

geloof in Christus. Als er een groen doorzichtig vel over de bladzijde wordt 

gelegd, dan zie je alle zonden. Als je niet gelooft in het verzoenend bloed van de 

Heere Jezus blijven deze zonden te zien. Als er een rood doorzichtig vel op de 

bladzijde wordt gelegd, dan zie je alleen de woorden staan die in het groen zijn 

geschreven. Het rode doorzichtige vel is dan symbool voor het reinigend bloed 

van Christus. Als God de Vader naar je kijkt dan ziet Hij Zijn Zoon. Door 

Christus is het dan: rechtvaardig door het geloof in Hem. Het geloof is dan wel 

belangrijk. Vraag om geloof als je niet gelooft in Jezus. De Heere wil het 

schenken. Dat is ook wat we ervaren als we geloven. De opdracht is: geloof. De 

uitwerking is: Hij schenkt het. We hoeven het niet krampachtig zelf te 

bewerkstelligen. Wil je Christus zien? Dat zal waarschijnlijk hier op aarde niet 

gebeuren. Door gelovend te hopen, zal het in vervulling gaan: dan zul je Hem 

uiteindelijk met je ogen aanschouwen, bij Zijn komst in heerlijkheid.  

 

Lezen/zingen Gezang 136:4 

 

Wat wij gelovend hopen   God komt de Zoon verhogen, 

wordt eind'lijk toch vervuld,  zijn scepter reikt zeer wijd. 

dan gaan de deuren open  Dan schouwen onze ogen 

en wordt het rijk onthuld.  zijn komst in heerlijkheid. 



Woensdag 10 mei 

 

Lezen Hebreeën 10:7-18 

Tekst: Hebreeën 10:15  En de Heilige Geest getuigt het ons ook 

 

Het komt goed 

In het Bijbelgedeelte van vandaag zien we Goede Vrijdag, Pasen, 

Hemelvaartsdag/Terugkomst en Pinksteren samen komen. Jezus Christus kwam 

naar de aarde om de wil te doen van God de Vader. Op Goede Vrijdag werd Hij 

geofferd op Golgotha. Je zou het een zwarte vrijdag kunnen noemen als je kijkt 

naar jezelf. Onze zonden maakten het nodig dat Jezus aan het kruis werd 

gehangen. Het wordt Goede Vrijdag genoemd omdat het goed is dat Hij de straf 

gedragen heeft die wij verdienden en waardoor al Zijn kinderen in eeuwigheid 

de Vader zullen eren. Dat het nodig was is niet goed, maar dat het gebeurd is dàt 

is goed. De eer die God verdient, is hiermee gered. Pasen komt van Pesach en 

dat betekent voorbijgaan. Dat is een troostrijk woord want de dood gaat voorbij. 

Jezus heeft de dood overwonnen. Met Hemelvaartsdag ging Jezus terug naar de 

Vader. Hij voer op de wolken naar de hemel. In vers 12 lezen we dat Hij aan de 

rechterhand van God zit. Daarna lezen we dat Hij terugkomt. Het tijdstip is niet 

bekend, maar wat we wel weten, is,  dàt Hij terugkomt en dan worden Zijn 

vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt. In vers 15 komt Pinksteren 

in beeld.  De Heilige Geest getuigt het. Wat? Dat staat in het vers dat hieraan 

voorafgaat: Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in 

eeuwigheid volmaakt. Door het geloof, ons geschonken door de kracht van de 

Heilige Geest, mogen we geloven wat de Heere zegt in vers 17: en aan hun 

zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken. Het laatste vers 

geeft weer dat er geen offer meer gebracht hoeft te worden. Het eenmalige offer 

is volmaakt, waardoor iedereen die in Jezus gelooft ook volmaakt zal zijn.  

Dat is nog niet zo maar geloof het maar, het komt.                     Het komt goed. 

Daar zien we nog niet zo veel van. Er zijn veel oorlogen, terroristen en allerlei 

rampen. Als je om je heen kijkt, zou je er bang van kunnen worden. Vrees niet 

en kijk naar boven. Verwacht Jezus terug op de wolken. Dan is het gebeurt met 

alle vijanden van de Heere. Door Jezus is de dood overwonnen. Voordat Hij 

terugkomt, zal ieder mens moeten sterven. Soms hoor je het wel eens: de dood 

hoort bij het leven. Laat je niets wijsmaken. De dood hoort niet bij het leven. 

Het is de straf op de zonde. Maar de dood heeft niet het laatste woord. Door de 

genoemde heilsfeiten en door het geloof in de Heere Jezus is het: het eeuwige 

leven hoort bij het leven. Gelukkig maar. Jezus is Koning. Zijn koningschap is 

voor ons een teken dat naar Gods toekomst wijst. In die toekomst komen Zijn 

volken samen. Ze groeten elkaar met Gods zegen. Geloof het: het komt goed. 

 

Lezen/zingen Psalm 72:6 

 

Bloeie zijn naam in alle streken,   Dat opgetogen allerwegen 

zolang de zon verrijst.    de volken komen saam', 

Zijn koningschap zij ons een teken  elkander groetend met de zegen 

dat naar Gods toekomst wijst.   van zijn doorluchte naam. 



Donderdag 11 mei 

 

Lezen Hebreeën 10:19-24 

Tekst: Hebreeën 10:23 Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar 

vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw 

 

Het “Verboden Toegang” is opgeheven 

Was het in het Oude Testament zo dat het heden en de toekomst met elkaar 

werden verbonden, in het Nieuwe Testament is het vaak het verleden, het heden 

en de toekomst. Toen Jezus stierf aan het kruis, scheurde het voorhangsel in de 

Tempel van boven naar beneden. In het verleden mocht alleen de hogepriester 

op de Grote Verzoendag offeren in het Heilige der Heilige achter het 

voorhangsel. Verder was het een ruimte waar latent (dat woord betekent: 

onzichtbaar) een belangrijk bord voor stond. Op dit bord stonden twee woorden: 

Verboden Toegang. In de verzen 19 en 20 zien we dat je het heiligdom in mag 

gaan door het bloed van Jezus. Zijn verzoenend bloed heeft ervoor gezorgd dat 

het bord is weggehaald. Het “Verboden Toegang” is opgeheven. De toegang tot 

de troon der genade is ontsloten. Dat geldt voor het heden en de toekomst. Door 

het geloof mag je ingaan in Zijn heiligdom. Dat staat vast want Hij Die het heeft 

beloofd, is getrouw. Dat wordt ons voorgehouden in de dagtekst van vandaag. 

Daar hoef je niet aan te twijfelen.                               

In cursussen voor mensen die leiding geven in een bedrijf of in het onderwijs 

wordt vaak gewezen op valkuilen. Wat is jouw sterke kant en wat kan daarin 

jouw  valkuil zijn. Als voorbeelden:  behulpzaam zijn kan doorslaan in 

bemoeizucht, flexibel zijn kan doorslaan in wispelturigheid, daadkracht kan 

doorslaan in drammerigheid.  In het geloof zijn ook valkuilen. Beter gezegd 

door het ongeloof ontstaan veel valkuilen. We willen nogal eens twijfelen aan 

onszelf. Vooral als we steeds weer terugvallen in die ene zonde die we van 

onszelf verafschuwen. Er zijn heel veel voorbeelden te noemen: nu werd ik weer 

boos in plaats van eerst tot tien te tellen, nu begeerde ik weer wat van die ander 

is in plaats van te danken voor wat ik heb. Je kunt het voor jezelf aanvullen.  

Wat is de valkuil: je kijkt naar jezelf en gaat twijfelen aan jezelf. Zie dan niet op 

jezelf maar kijk naar de Heere Jezus. Hij heeft volkomen voor al je zonden 

betaald. Hij is getrouw. Op Hem kun je aan en door Hem is het Verboden 

toegang tot het heiligdom opgeheven. Hou je daar aan vast.  

In vers 24 staat een praktische les. Let op elkaar. Hoe doe je dat? Door elkaar 

aan te vuren in liefde en goede werken. Goede werken kun je doen als de Heere  

de liefde in je hart geeft. Met goede werken kun je de zaligheid niet verdienen 

maar wie weet zijn er mensen die zien dat je goede dingen doet en vragen ze  

zich af waarom je dat doet. Zo mag je in je gedrag je Heere en Heiland belijden. 

Doe het niet in eigen kracht. Vertrouw je toe aan Jezus. Daar kun je op bouwen. 

 

Lezen/zingen Gezang 217:4 

 

Jezus leeft! Nu is de dood   zal de Levende mij geven, 

mij de toegang tot het leven.   als ik stil Hem toevertrouw: 

Troost en kracht in stervensnood  Gij zijt al waar ik op bouw! 



Vrijdag 12 mei 

 

Lezen Hebreeën 10:25-39 

Tekst: Hebreeën 10:25A Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten 

 

Neem je paraplu mee 

Paulus spreekt in dit gedeelte geheel in de wij-vorm. Daarnaast gebruikt hij het 

woord laten. Laten wij, en dan volgt er een aansporing voor de Hebreeërs en 

voor zichzelf en ook voor ons. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. 

Samen geloven, is samen bouwen aan de heilige algemene kerk. Zo staat het in 

de geloofsbelijdenis. Dat is de kerk die bestaat uit allen die geloven in de Heere 

Jezus. Laten wij elkaar aansporen. Tegenwoordig gebeurt het niet zo vaak meer 

dat een dominee op maandag bij mensen op bezoek gaat die de dag ervoor niet 

in de kerk waren. Elkaar aansporen is wat Anders dan elkaar veroordelen. Bij 

het veroordelen ontbreekt de liefde. In liefde elkaar aansporen, betekent dat je 

elkaar het beste gunt wat er is. Het geloof in de Heere Jezus en de versterking 

van dit geloof. Om dit laatste is het goed om de onderlinge bijeenkomsten niet 

na te laten. Er zijn veel kerken leeg. Leeg doordat er geen mensen naar toe gaan 

en leeg omdat de Heilige Geest het gebouw niet meer doorwaait. Daarom mag er 

gebed zijn of de Heere Zijn gemeente wil bouwen in ons land. Als we daar om 

bidden moet er natuurlijk wel het vertrouwen zijn dat Hij dit zal doen.  

Een mooi voorbeeld van vertrouwen vond jaren geleden plaats in een land waar 

het maanden warm en droog was. Er kwam geen regen. Zonder regen groeit er 

niets en komt er honger in het land. Er werd een bidstond gehouden voor regen. 

Veel mensen kwamen, om samen te gaan bidden voor regen. Eén persoon viel 

heel erg op. Hij had een paraplu bij zich. Er was geen wolkje te zien. De mensen 

vroegen aan hem waarom hij een paraplu bij zich had. Heel verbaasd zei hij: 

maar we gaan toch bidden om regen? Als we zo vertrouwen hebben in de 

Almachtige, dan zullen kerken te klein worden. Dan zullen er nieuwe kerken 

gebouwd moeten worden. Neem je paraplu mee. Dat staat voor: heb vertrouwen.  

In de vervolgverzen wordt aangespoord om het geloof vast te houden. Het 

geloof verliezen, is erger dan nog niet geloven. Als je eerst gelooft en daarna 

zegt dat de Heere Jezus niet heeft bestaan, is dat heel erg. Maar daar eindigt dit 

gedeelte niet mee. Het eindigt met de zin: Wij zijn mensen die geloven, tot 

behoud van hun ziel. Er mag hartstochtelijk worden gebeden of de Heere ons 

door Zijn liefde sterk wil maken en of Hij Zijn kerk wil bouwen.  

Heb vertrouwen in Hem, dan zul je overstromen van vrede en zal Hij een zegel 

op Zijn werk zetten.   

 

Lezen/zingen Gezang 260:7 

 

Kom, hartstocht'lijk aangebeden 

God omhoog, kom in uw kerk, 

deel aan ons uw goedheid mede, 

maak ons door uw liefde sterk, 

overstroom ons met uw vrede, 

zet uw zegel op uw werk. 



Zaterdag 13 mei 

 

Lezen Hebreeën 11:1-10 

Tekst: Hebreeën 11:1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men 

hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet 

 

Heb je vaste grond onder je voeten? 

In Hebreeën 11 komen veel geloofsgetuigen in beeld. Eerst is er de uitleg van 

wat er met het geloof wordt bedoeld. Geloven is geen onzekere toestand maar 

een vaste grond. Een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs 

van de zaken die men niet ziet. De vaste grond zit niet in de gelovige maar in 

Degene waar het geloof en de vaste hoop op is gevestigd: De Drie-enige God. 

Zonder de Vader is er geen Zoon en zonder de Heilige Geest is er geen geloof. 

Als je gaat wandelen, is het prettig als de ondergrond hard is. Drassige grond is 

vermoeiend om op te lopen. Sommige mensen kiezen hier bewust voor door 

bijvoorbeeld te gaan Wadlopen. Doe dat maar niet in het geloof. Als je op jezelf 

bouwt, is dat geen vaste grond maar een moeras waar je in kunt verzinken.  

Wat is de vaste grond onder je voeten? Dat is de Bijbel lezen door de kracht van 

de Heilige Geest en daar je geloof op bouwen. In de Bijbel staan ongelofelijke 

dingen. Ongelofelijk betekent van onvoorstelbare omvang.  De omvang is zo 

groot dat het met het verstand niet is te bevatten. Het is geen zaak van het 

verstand maar van het geloof. Met het verstand zeg je: de aarde en alles wat 

daarop en daarin is in 6 dagen scheppen, dat kan niet. Het geloof zegt: de 

Almachtige kan alles. Wat voor ons wonderbaarlijk is, is voor Hem geen 

wonder. Voor ons is er het grote wonder dat Hij genadig naar ons omziet en ons 

het geloof schenkt. Als we geloven mogen we daar dankbaar voor zijn.  

Tegen de geloofsgetuigen zei de Heere: ga. En ze gingen, en kwamen daarin niet 

bedrogen uit. Abraham ging op weg zonder dat hij wist waar hij komen zou. 

Door het geloof is hij in het land van de belofte aangekomen. Waar bouwde hij 

zijn geloof op? Dat zien we in vers 10: Want hij verwachtte de stad die 

fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is. Dit vers is een 

verwijzing naar het eerste vers. Het fundament is de vaste grond. Dat fundament 

is gelegd door God de Ontwerper en Bouwer.  

Heb je vaste grond onder je voeten? Die vaste grond, dat is het geloof. Geloof je 

in God? Als het niet zo is vraag dan of Hij Zijn Heilige Geest wil schenken 

zodat je Zijn weg kunt gaan. Abraham wist niet waar hij naar toe ging. Door de 

Bijbel weten wij wel waar we naartoe gaan als we geloven. Dat is naar de 

eeuwige heerlijkheid. We mogen bouwen op de vaste grond van Zijn beloften. 

 

Lezen/zingen Psalm 90:1 

 

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 

de zekerheid van allen die U vrezen. 

Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 

wij zijn in uw ontferming opgenomen. 

Wij mogen bouwen op de vaste grond 

van uw beloften en van uw verbond. 



Zondag 14 mei 

 

Lezen Hebreeën 11 :11-19 

Tekst: Hebreeën 11:13A  

Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften 

niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien 

 

Door de verrekijker zie je het hemels vaderland 

De geloofsgetuigen Sara en Abraham komen hier naar voren. Sara krijgt in haar 

ouderdom het beloofde kind. Menselijkerwijs gesproken was het onmogelijk dat 

een oude vrouw en een oude man een kind krijgen. Tegenwoordig is de 

medische wetenschap zo ver dat vrouwen op hogere leeftijd een kind kunnen 

krijgen. Maar hier moeten allerlei medische kunstgrepen worden toegepast. Bij 

Sara gaat het op een wonderbaarlijke natuurlijke manier. Wonderbaarlijk, omdat 

de Heere wonderen verricht; natuurlijk, omdat er geen medische kunstgrepen 

toegepast hoefden te worden omdat de Heere doet wat Hij belooft. Later moest 

Abraham dit kind offeren. Hij geloofde dat de Heere ervoor zou zorgen dat Hij 

Zijn belofte na zou komen. Abraham kreeg zijn zoon als het ware uit de dood 

terug. De Heere zorgde voor een ander offer. Bij Abraham was dat een ram. 

Voor hem en ons was het later de Heere Jezus. In vers 13 staat dat allen die in 

het geloof zijn gestorven, de vervulling van de beloften niet hebben gekregen 

maar dat zij die vanuit de verte hebben gezien. Zij hadden toen al zicht op de 

Messias, Jezus Die Zijn naam eer aandoet. Hij is de Redder, Hij is de Verlosser, 

Hij is de Zaligmaker.  

Als je iets dat heel ver weg is goed wil zien, kun je een verrekijker gebruiken. 

Hoe sterker de verrekijker is, hoe beter je het kunt zien. Het geloof is als het 

ware een verrekijker. Wij hebben een verrekijker nodig om terug te zien en 

vooruit te zien. Door het geloof dat wordt versterkt door Gods Woord en is 

verlicht door de Heilige Geest hebben we zicht op het verleden en de toekomst.  

Het verleden is het lijden en sterven van Jezus en Zijn opstanding. De toekomst 

is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar geen ellende zal zijn. Abraham is 

in het beloofde land gekomen. Maar hij verlangde vooral naar het hemelse 

vaderland. Een land zonder ellende. Als je zegt: ik ben ellendig dan betekent dat 

Bijbels gezien: ik ben uitlandig, niet meer in het paradijs, niet meer in mijn 

vaderland.  Door de verrekijker, het geloof, kun je het hemels vaderland al van 

ver zien. Zie je het niet? Vraag of de Heere je verrekijker wil versterken.  

Dan zul je het geloven dat God ook voor jou een stad heeft voorbereid in het 

hemels vaderland. Hij doet je veilig gaan, prijs daarom Zijn naam. 

 

Lezen/zingen Gezang 103:1 

 

De heiligen, ons voorgegaan,   die hen tot daar geleid had   

hebben hier niets verworven,   een stad voor hen bereid had. 

maar zijn aan 't einde van hun baan  Geprezen zij zijn naam! 

als vreemdeling gestorven.   Hij deed hen veilig gaan! 

Maar zij geloofden dat Gods hand  Komt, zingen wij tezaam 

in 't beter, hemels vaderland   met alle heiligen! 



Maandag 15 mei 

 

Lezen Hebreeën 11:20-29 

Tekst: Hebreeën 11:25 Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht 

behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben 

 

Voor Wie of wat kies je? 

We zagen Izak, Jakob, Jozef en Mozes voorbij komen. Centraal hierin is het 

geloof. Door het geloof hebben ze gedaan wat de Heere wilde. Het vertrouwen 

dat de ouders van Mozes in de Heere hadden, zorgde ervoor dat ze niet bevreesd 

waren voor het bevel van de koning. Mozes  koos ervoor liever met het volk van 

God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde 

te hebben. Als er moeilijke situaties zijn in je leven, leg deze dan voor aan de 

Heere. Vertrouw erop dat Hij voor oplossingen zorgt. De oplossingen zijn niet 

voor dat moment, maar voor de toekomst die de Heere op het oog heeft.  

Voor Wie of wat kies je? Het lijkt een simpele vraag als je naar Mozes kijkt. Dat 

komt omdat je weet hoe het afloopt. Als je als prins leeft en daardoor alles hebt 

wat je hart begeert dan is het niet eenvoudig om hier afstand van te doen. Dat 

zien we bij de rijke jongeman die aan Jezus vroeg wat voor goeds hij moet doen 

om het eeuwige leven te hebben? Jezus wist waar het bij hem aan schortte maar 

geeft eerst als antwoord: de geboden in acht nemen. Hij deed dit maar begreep 

dat dit niet voldoende was. Je moet je naaste liefhebben als jezelf, was het 

volgende antwoord. Ook dat deed hij. Dan komt het grote probleem. Voor Wie 

of wat kiest hij? Is het voor de Heere of voor zijn rijkdom. De jongeman ging 

bedroefd heen want de rijkdom wilde hij niet opgeven, ook niet voor de Heere.     

Rijkdom is tijdelijk. Het tijdelijke genot hiervan is niet te vergelijken met de 

eeuwige rijkdom die je kunt krijgen door te geloven in de Heere Jezus. Dat is 

een geestelijke rijkdom geheel ontdaan van begeerte. Dan ben je niet gericht op 

eigen genot maar dan geniet je van de lofprijzingen die gezongen worden voor 

de Heere. De scheidingslijn tussen het tijdelijke leven en het eeuwige leven is 

het sterven. Totdat Jezus terugkomt, ontkomt niemand hieraan. Als je voor de 

Heere kiest, en niet voor tijdelijk genot, dan zal het vervolg op het tijdelijk leven 

zijn: eeuwig in rijkdom leven. Rijk omdat er dan geen enkele belemmering zal 

zijn om de Heere te eren.  Op een grafsteen in Engeland staat een tekst die 

het geloof van de overledene in de eeuwige rijkdom heel mooi weer geeft:   

to be continued, wordt vervolgd.  Dat is een blij vooruitzicht, waar je in dit leven 

al van mag genieten. De rijkdom in Christus is er voor nu en voor eeuwig. 

 

Lezen/zingen Gezang 405:4 

 

Veel liever kies ik ongemak 

als met Gods kinderen te lijden, 

dan ik van Pharao zijn schat 

ontvang en mij met hem verblijde. 

Pharao 's rijk is tijdelijk, 

maar Christus' rijk duurt eeuwelijk 

en Hij ontvangt zijn kind'ren blijdelijk. 



Dinsdag 16 mei 

 

Lezen Hebreeën 11:30-40 

Tekst: Hebreeën 11:34B zij hebben in zwakheid kracht ontvangen 

 

Al ben je de sterkste, je komt niet in het guiness book of records 

De tijd ontbreekt Paulus om te vertellen over de vele gelovigen uit het Oude 

Testament. Hij vertelt het tegen de mensen van het Nieuwe Testament. Wat 

heerlijk dat het Evangelie van Jezus Christus niet voor een enkeling is 

weggelegd. Iedereen die gelooft in Hem wordt zalig. De voorbeelden van de 

gelovigen zijn verschillend. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. 

Dat is het geloof van een heel volk. Rachab is niet omgekomen omdat zij de 

verkenners van Israël met vrede had ontvangen. Ze gelooft dat ze wordt 

behouden. Als je sterke twijfels hebt of iets wat jou wordt verteld waar is, ga je 

dat niet doorvertellen. Rachab had door het geloof geen enkele twijfel of de 

belofte nagekomen zou worden en ze vertelde het aan haar familie.  

Door het geloof zijn koninkrijken overwonnen, is gerechtigheid in praktijk 

gebracht, zijn beloften verkregen en muilen van leeuwen gesloten. Dat is het 

werk van de Heilige Geest. Deze geeft niet alleen kracht om te geloven maar 

ook kracht voor tal van andere dingen. De gelovigen hebben in zwakheid kracht 

ontvangen. Dat is ook voorwaarde om krachtig te zijn. Krachtig zijn in jezelf 

betekent dat je het allemaal zelf wel kunt maar als je in zwakheid kracht 

ontvangt dan ben je sterker dan een leeuw en wijzer dat de wijste professor. Die 

kracht kregen de gelovigen toen en kun je ook nu krijgen. Dat kan alleen als je 

beseft dat deze kracht in zwakheid wordt volbracht. Heb je kracht nodig: vraag 

het aan de Heere. Hij heeft al zoveel mensen kracht gegeven, in het Oude 

Testament, in het Nieuwe Testament en al de tijd nadat het schrijven van de 

Bijbel was voltooid. Dat doet Hij ook nu nog.  

In het Guiness book of records staan de beste prestaties van mensen en de 

extremen in de natuur. De langste - en de kortste mens, de snelste - op een 

bepaalde afstand, de hoogste berg en de diepste oceaan. Het is een eer als je in 

dit boek komt te staan. Je wordt als recordhouder geëerd. Als je door de kracht 

van de Heilige Geest bergen kunt verzetten, leeuwen kunt verslaan of de wijste 

bent van de hele wereld dan kom je niet in dit boek te staan. De eer is alleen 

voor Degene die jou die kracht geeft. Zoek bij Hem je veiligheid. Door Zijn 

kracht word je levenspad een heilsweg. 

 

Lezen/zingen Psalm 18:9 

 

Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, 

zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde. 

Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, 

voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid. 

Want wie is God, dan deze onze HERE? 

Wie is de rots die alles kan trotseren? 

Alleen die God die mij met kracht omgordt, 

bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt. 



Woensdag 17 mei 

 

Lezen Hebreeën 12:1-11 

Tekst: Hebreeën 12:1B  

laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt 

 

Resultaten behaald in het verleden geven garantie voor de toekomst 

We zijn omringd door een menigte gelovigen. Soms lijkt het alsof je één van de 

weinigen bent als je op zondag naar een christelijke gemeente op weg gaat. Er is 

niet veel verkeer op de weg. Als we alle mensen willen tellen die geloven vanaf 

het begin van de wereld tot nu toe, dan is dat onmogelijk. De Heere beloofde 

Abraham een nageslacht die niet te tellen is. Dat geldt ook voor het aantal 

kinderen van de Heere, de mensen die geloven in de Heere Jezus. Omringt door 

de menigte gelovigen wordt ons aangeraden alle last en zonde af te leggen. Die 

verstrikken ons zo gemakkelijk. Als je verstrikt raakt in iets dan kom je er niet 

uit. Om te voorkomen dat je verstrikt raakt in de last en zonde is het goed om 

met volharding de wedloop te lopen die voor je ligt. Niet achterom kijken want 

dan kom je niet vooruit. Richt je oog op Jezus, de Leidsman en Voleinder van 

het geloof. Hij wist wat Hem te wachten stond in het lijden en sterven maar Hij 

wist ook van de vreugde die daarna kwam. Zo is dat ook met ons.  

In de onzekerheden van de dingen die wij mee gaan maken in ons leven is er de 

zekerheid van de toekomst. Een toekomst vol vreugde. 

In de reclame wordt ons bijna altijd voorgehouden dat het product waar de 

reclame voor gemaakt wordt het beste product is dat je kunt kopen. Er worden 

geen nadelen genoemd. Voor de financiële markt moet van de overheid een 

waarschuwing toegevoegd worden aan de reclame. Deze is: resultaten behaald 

in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dat is in het geloof 

helemaal anders. Resultaten behaald in het verleden geven garantie voor de 

toekomst, want door het lijden en sterven van Jezus en Zijn opstanding uit de 

dood is er, door het geloof in Hem, gegarandeerd een eeuwige toekomst. Wat 

heerlijk is het dat je op Hem aankunt.  

Als een kind de weg oversteekt zonder naar links en naar rechts te kijken wordt 

het bestraffend toegesproken. Dat is om ongelukken te voorkomen.  

De Heere kan, degenen die Hem lief hebben, straffen. Dat is niet om ze van 

Hem af te doen keren maar juist om ze op de goede weg naar Hem toe te 

houden. Als je straf krijgt ben je niet blij. De Heere doet dat tot ons nut, opdat 

wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. Hij voorkomt het dat we verstrikt blijven in 

de last en zonde. Straffen doet Hij als dat nodig is. Wat Hij vooral wil is jou de 

weg wijzen waarlangs je voet kan gaan. Hij wil je behoeden voor gevaren. Loop 

met volharding de wedloop die voor je ligt. De Heere zorgt dan voor zegen. 

 

Lezen/zingen Gezang 427:1 

 

Beveel gerust uw wegen,  Die wolken, lucht en winden 

al wat u 't harte deert,   wijst spoor en loop en baan, 

der trouwe hoed' en zegen  zal ook wel wegen vinden 

van Hem, die 't al regeert.  waarlangs uw voet kan gaan. 



Donderdag 18 mei 

 

Lezen Hebreeën 12:12-17 

Tekst: Hebreeën 12:13A maak rechte sporen voor uw voeten 

 

Wie is jouw Spindoctor? 

Er wordt ons aangeraden niet slap te zijn. Hef je slappe handen op en strek de 

knikkende knieën. Maak rechte sporen voor je voeten. Waarom?: opdat wat 

kreupel is, niet wordt ontwricht maar genezen wordt. Wat een beeldende taal is 

dit in de Bijbel. Soms is het nodig dat iemand therapie krijgt. Je krijgt dan 

advies om bepaalde oefeningen te doen om er voor te zorgen dat de spieren 

krachtiger worden. In het geloof geldt hetzelfde. Als je verslapt, word je 

zogezegd kreupel. De Heere wil juist dat je goed geneest. Daarom is er het 

advies om de vrede na te jagen. Dat doe je niet in je eentje. Doe het met allen 

staat er. Versterkt in het geloof, word je in een christelijke gemeente zoals die 

van de Hebreeën. Als je niet geheiligd bent, apart gezet door het geloof, zul je de 

Heere niet zien. In het eeuwige leven ben je, door het geloof in de Heere Jezus, 

zonder zonden en kun je daardoor de Heere zien. Hierna komen nog meer 

adviezen: Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God.  

Heb dus oog voor elkaar. Zorg ervoor dat er geen enkele wortel van bitterheid 

opschiet en onrust veroorzaakt. Het gaat soms ongemerkt. Je gaat je ergens aan 

ergeren en voor je het weet is er onrust. De groei in het geloof zal eronder lijden. 

In het laatste gedeelte wordt Ezau als voorbeeld aangehaald. Hij wilde graag de 

eerstgeboorte zegen ontvangen van zijn vader. Eerst verkocht hij deze voor 

linzensoep. Later wilde hij wel de zegen maar hij had geen berouw. Besef dat 

wat tijdelijk voor grote vreugde zorgt, nooit op kan tegen de eeuwige vreugde.  

Een spindoctor is een adviseur of voorlichter van een politieke partij. 

Presidenten en hooggeplaatste politici worden gecoacht door een spindoctor. 

Deze zorgt ervoor dat een onderwerp dat door de politicus in de media wordt 

gebracht, positief overkomt. De schrijvers van de boeken uit de Bijbel zijn 

geïnspireerd door de Heilige Geest. Daarom is de Bijbel Gods Woord. Om te 

kunnen evangeliseren is het goed om te weten wat er in de Bijbel staat. Om dit 

over te kunnen brengen op anderen heb je de Spindoctor, met een hoofdletter, 

nodig. Dat is de Heilige Geest. Let op, Hij geeft je geen les in hoe je het beste 

kunt evangeliseren, integendeel, Hij doet het in jou. Wees afhankelijk van Hem 

en Hij geeft je de woorden in de mond. Dat is best wel eng, want het liefst zijn 

we goed voorbereid. Maar dan kunnen we met onze eigen woorden de Heilige 

Geest in de weg staan. Vraag Hem om kracht en of Hij de juiste woorden in de 

mond wil leggen op de juiste momenten. Dan zul je het Goddelijk beleid van de 

liefde uitvoeren en de goede trouw van de Heere niet beschamen. 

 

Lezen/zingen Gezang 481:3 

 

Leer ons het goddelijk beleid         Leg ons de woorden in de mond 

der liefde te beamen,          die weer herstellen uw verbond. 

opdat wij niet door onze strijd         Spreek zelf door onze daden 

uw goede trouw beschamen.         van vrede en genade. 



Vrijdag 19 mei 

 

Lezen Hebreeën 12:18-29 

Tekst: Hebreeën 12:22A  

u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God 

 

De menselijke taal is niet toereikend 

Wat een indrukwekkende beschrijving wordt hier gegeven van de berg Sion. Het 

hemelse Sion in het hemelse Jeruzalem. De menselijke taal is niet toereikend om 

de werkelijke omvang van de stad van de levende God te beschrijven.  

Wat wordt ons hier in beelden voorgesteld in het hemelse Jeruzalem? 

Tienduizendtallen van engelen. Wat gebeurt daar? Er is een feestelijke 

vergadering van de gemeente van eerstgeborenen. Dat zijn de gelovigen die zijn 

opgeschreven in de hemelen. Door de Eerstgeborene, Jezus Christus, zijn zij tot 

volmaaktheid gekomen. Daar is Hij ook, de Middelaar van het nieuwe verbond. 

We gaan in dit gedeelte even terug naar het heden: verwerp Hem die spreekt 

niet, wordt er geschreven. Daarna gaat het verder vanuit het verleden naar de 

toekomst.  Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Dat was in de 

tijd van Mozes. Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel 

doen beven. Het gaat hier over de terugkomst van Christus. Als laatste is er weer 

het heden met een advies dat grote gevolgen heeft als je het wel of niet doet: 

Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de 

genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met 

ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. Door het geloof in 

Jezus zul je niet omkomen door het verterende vuur want God de Vader ziet in 

jou God de Zoon. Hoe kun je God dienen op een welgevallige wijze en met 

ontzag en eerbied? Dat kun je niet vanuit jezelf. Dat kun je alleen door de kracht 

van de Heilige Geest. Dan zul je Hem ook niet verwerpen.  

Het gebeurt niet zo vaak dat er een referendum wordt gehouden. In een 

referendum wordt van de Nederlandse bevolking gevraagd een keuze te maken. 

Ben je voor of ben je tegen. In het algemeen gesproken is het goed om die stem 

uit te brengen. Niet stemmen kan strategisch stemmen zijn als er de verwachting 

is dat de opkomstdrempel niet wordt gehaald. Als een referendum bindend is 

moet de politiek de uitslag volledig mee laten spreken in het beleid, maar als het 

raadgevend is, kan deze de uitslag naast zich neerleggen. In het referendum van 

de Heere zijn er twee keuzes: je bent voor Hem of je bent tegen Hem. Niet 

stemmen is hier geen optie. Als je niet voor Hem bent, ben je automatisch tegen 

Hem. Ontwaak dan en kies vóór Hem, dan kies je voor het leven. 

 

Lezen/zingen Gezang 462:1 

 

Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn, 

en Christus zal over u lichten! 

Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon, 

eer Hij u als rechter komt richten. 

Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot! 

Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood? 



Zaterdag 20 mei 

 

Lezen Hebreeën 13:1-7 

Tekst: Hebreeën 13:5B  

Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. 

 

Het staat vast, we kunnen op Hem aan 

Hebreeën dertien begint dichtbij. Laat de broederliefde blijven. De uitwerking 

hiervan kunnen we zien in Psalm 133 vers 3 in de oude berijming: Waar liefde 

woont, gebiedt de HEER den zegen: Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil 

verkregen, En 't leven tot in eeuwigheid. Zonder deze basis hebben alle 

aansporingen die na het eerste vers komen geen enkele nut. In 1 Korinthe 13 

vers 3 staat het zo: En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud 

van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, 

maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. Vanuit de liefde, door de Heere 

in ons hart gelegd, zul je naast de broeder - en zusterliefde op de juiste wijze 

omgaan met de aansporingen van de vervolgverzen. Dan zul je gastvrij zijn, 

denken aan gevangenen, het huwelijk in ere houden en in je handelwijze zonder 

geldzucht zijn.  

Het huwelijk is voor de Heere belangrijk. Het is niet voor niets dat de 

verhouding tussen Jezus en Zijn gemeente met het huwelijk wordt vergeleken. 

Jezus is de Bruidegom en Zijn gemeente is de bruid. Zijn gemeente wordt ook 

wel de bruidsgemeente genoemd. De bruid eert de Bruidegom, dat is de Heere 

Jezus. De hoogste eer geven aan een ander dan de Heere betekent overspel. 

Iedereen begrijpt dat de Heere dit niet wil.  

Wees tevreden met wat je hebt. Dat wordt toegevoegd aan de handelwijze 

zonder geldzucht. Er komt nog wat bij: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u 

beslist niet verlaten. Er staat twee keer het woord beslist. Het staat vast, we 

kunnen op Hem aan. Juist in tijden van moeilijkheden. Dan mag het zesde vers 

gelden: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens 

mij doen? Wat spreekt hier een liefde uit voor de Heere Die liefde geeft. 

In het laatste vers is er de oproep om aan de voorgangers te denken. Zij hebben 

het Woord van God tot je gesproken. Let op de uitkomst van hun levenswandel 

en volg hun geloof na. Voorganger zijn is een verantwoordelijke taak. Daarom is 

het van belang om als gemeente biddend rondom de voorganger te gaan staan. 

Hij is een mens die kracht nodig heeft van boven. Morgen is het zondag. Laten 

we kracht vragen voor de voorgangers en kracht voor onszelf om in het huis van 

de Heere Hem te kunnen loven en dat ons hart thuis zal zijn in Zijn liefde, dat 

Zijn naam wordt geopenbaard zodat Hij geprezen wordt voor al Zijn daden. 

 

Lezen/zingen Psalm 48:3 

 

Wij loven, Heer, U in uw huis,          Sion jubelt U ter eer. 

ons hart is in uw liefde thuis.          Hoor hoe Juda 's dochters zingen 

Gij die uw naam ons openbaarde,         bij de grootse rechtsgedingen, 

uw lof is tot het eind der aarde.          waar Gij vonnis hebt gewezen. 

Recht is in uw hand, o Heer,          Ja, uw oordeel zij geprezen. 



Zondag 21 mei 

 

Lezen Hebreeën 13:8-14 

Tekst: Hebreeën 13:8  

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid 

 

Niets onveranderlijker dan de Mens 

Niets veranderlijker dan de mens. Het ene moment is de mens ergens voor en  

plotseling is hij ertegen. Niets onveranderlijker dan de Mens, maar dan met een 

hoofdletter. Jezus Chrisuts is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. 

Gelukkig maar. Stel je voor dat dit niet zo is. In de Bijbel staat: geloof in Jezus 

en je bent behouden. Stel dat de Mens, Jezus,  wel veranderlijk zou zijn en het 

zou veranderen in: als je goed je best doet ben je behouden. Dan zouden we 

geen houvast meer hebben aan Hem. Hij was en is Dezelfde en zal altijd 

Dezelfde zijn. Alleen door het geloof ben je behouden. Het vervolgt dan ook 

met: laat je niet meeslepen met veelsoortige en vreemde leringen. Houd je vast 

aan het Woord. Dat is betrouwbaar. Het hart wordt hierdoor gesterkt in de 

genade. Zoek het niet in het hedendaagse. We hebben hier geen blijvende stad. 

Zoek het in de toekomstige stad. Het hemelse Jeruzalem. Waar kun je zoal mee 

bezig zijn? Het voedsel moet gezond zijn. Het lichaam moet in beweging 

blijven.  Het zijn dingen die wel belangrijk zijn, maar als je alleen daarmee 

bezig bent, ben je alleen maar bezig met het hedendaagse. Voor mensen die 

chronisch ziek zijn, zou er voor het hedendaagse weinig hoop overblijven. Maar 

de echte toekomst is er een zonder ziekte. Daar mag je aan vast houden.  

Dat deed Spurgeon ook. Charles Haddon Spurgeon is een bekende Engelse 

predikant uit de 19
e
 eeuw. Al jong worstelde hij met de vraag: Hoe kan ik 

vergeving van zonden ontvangen. Toen hij 15 jaar was en hij door de 

weersomstandigheden niet mee mocht met zijn vader, die elders ging preken, 

ging hij naar een kerk in de buurt. Een eenvoudige ouderling spreekt daar over 

de tekst uit Jesaja 45: 22: "Wend u tot Mij en wordt behouden". Het werd een 

onvergetelijke dienst voor Charles Haddon. Hij werd naar het Kruis van Christus 

geleid en werd van zijn zondelast verlost. Hij werd predikant en op latere leeftijd 

kreeg hij ernstige reuma en werd het steeds moeilijker voor hem om te preken. 

Hij zag niet op tegen de dood, want hij zei tegen zijn vrouw: 'ik heb zo’n 

zegenrijke tijd gehad met mijn Heere. Mijn werk is ten einde. Ik heb de goede 

strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Spurgeon 

heeft 153 geschriften nagelaten waarin veel van zijn preken zijn uitgeschreven. 

Deze gingen de hele wereld over. Zijn geschriften zijn voor velen, zowel 

gezonde als zieke mensen, nog steeds een zegen. Gods Woord, waarover hij 

schreef, is onveranderlijk. Wat een troost is het dat je daar aan vast kunt houden.  

 

Lezen/zingen Psalm 102:13 

 

Gij, dezelfde, gist'ren, heden,   Zo zult Gij uw trouw betonen, 

zult de toekomst tegentreden,   ja, uw volk zal veilig wonen. 

zult dezelfde zijn altijd,    En de komende geslachten 

eindeloos in majesteit.    zal altoos uw vrede wachten. 



Maandag 22 mei 

 

Lezen Hebreeën 13:15-16 

Tekst: Hebreeën 13:16A vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet 

 

Wees weldoener 

Paulus begint hier met de oproep van het lofoffer. Loof God door Hem te 

belijden. Kom voor Hem uit. Als je voor Hem uitkomt dan is dat een lofoffer. 

Het is niet altijd eenvoudig om dit te doen. Toch wordt het gevraagd: Laten we 

dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God. Door Hem wil zeggen door 

de kracht die Jezus geeft. Dat maakt je afhankelijk. Die afhankelijkheid geeft je 

ook rust. Je hoeft het niet in jezelf te doen. Hij geeft er kracht voor. Het lofoffer 

is de  vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. Dat betekent dat de uitkomst, 

het resultaat, van die Zijn Naam belijden een lofoffer is. De dankbaarheid wordt 

getoond aan Degene die er voor heeft gezorgd dat je Zijn Naam belijdt. Hij heeft 

jou lief. Vanuit Zijn liefde kun je je naaste liefhebben. Dan ga je doen wat in 

onze dagtekst staat. Dan ga je weldoen en toon je hulpbetoon. Omdat het aan 

een christelijke gemeente wordt geschreven, komt in deze zin het woord 

onderling voor. Vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet. Het mag 

over en weer gaan. Help een ander en laat je helpen als dat nodig is. Doe dit 

vanuit de liefde. Het woord liefde heeft verschillende betekenissen. Liefde kan 

ontstaan als je iemand aantrekkelijk vindt. Er ontstaat een gevoel die er voor 

zorgt dat je die ander lief hebt. Je hoopt dat die liefde wordt beantwoord.  

Als je zegt “ik hou van jou” hoop je dat de ander zegt “ik ook van jou”.  

De andere betekenis van liefde heeft niets met aantrekkelijkheid te maken. Het 

kan zelfs zo zijn dat de ander, waar je de liefde aan betoont, helemaal niet 

aantrekkelijk is. Het is een onbaatzuchtige liefde. Als je vanuit de liefde tot God 

deze persoon lief hebt, dan is er ook niet de verwachting dat je liefde terugkrijgt. 

Het weldoen en het hulpbetoon is niet alleen bedoeld voor de mensen die je 

graag mag maar ook voor bijvoorbeeld gevangenen. In het begin van hoofdstuk 

13 zegt Paulus: Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent.  

Paulus heeft in Rome in de gevangenis gezeten. In die tijd moest een gevangene 

onderhouden worden door mensen buiten de gevangenis. Zij kregen geen eten 

en drinken van de overheid. Paulus wist wat het was om gevangene te zijn.  

Hij wist dus ook wat het was om afhankelijk te zijn. Hij was afhankelijk van 

mensen en bovendien van de Heere.  

Wees weldoener. Dat kan als je, net als Paulus, in afhankelijkheid leeft van de 

Heere. Dan geeft Hij mensen op je pad waar je een weldoener voor kunt zijn.   

Je mag Hem vragen of Hij, het Licht van de wereld, jouw doen en jouw zijn  

wil doorschijnen. Zo zal jouw weldoen gelukken en strekken tot Zijn eer. 

 

Lezen/zingen Gezang 373:4 

 

Doe Gij ons werk gelukken, Heer, 

en laat het strekken tot uw eer. 

Gij licht der wereld, ja doorschijn 

geheel ons doen, geheel ons zijn. 



Dinsdag 23 mei 

 

Lezen Hebreeën 13:17-25 

Tekst: Hebreeën 13:25 De genade zij met u allen. Amen 

 

Hoor je ook bij de schapen van de grote Herder? 

Hoeveel commentaar kan et niet zijn op voorgangers. Gehoorzaam hen, staat er. 

Kan dat onvoorwaardelijk? Nee, natuurlijk niet. Alles wat zij zeggen moet wel 

getoetst worden aan Gods Woord. Ze moeten hierover rekenschap afleggen. Niet 

aan mensen maar aan de Heere. Deze verantwoordelijkheid is niet niets. Maar ze 

mogen kracht vragen om hun bediening op een eervolle manier uit te voeren. 

Voor de christelijke gemeente is het van belang om hen te ondersteunen zodat ze 

hun taak met vreugde mogen doen en niet zuchtend. De gemeente, die om hen 

heen staat, heeft daarin een verantwoordelijke taak. Ook zij moet rekenschap 

afleggen van haar daden. Bid voor ons, schrijft Paulus. Als we dit vertalen naar 

onze tijd zou er kunnen staan: Bid voor de mensen die in de gevangenis zitten 

vanwege hun geloof maar ook: bid voor de voorgangers en bid voor de 

zendelingen. Paulus was een zendeling. Hij heeft in veel landen het Evangelie 

verkondigd. Hij heeft gemeenten wegwijs gemaakt in Gods Woord. Daar 

hoorden ook vermaningen bij. Daar schrijft hij het volgende over: Overigens 

roep ik u ertoe op, broeders, deze woorden van vermaning te verdragen.  

Deze zijn niet geschreven om wrevel op te wekken maar om hen te brengen tot 

de Herder die voor dit vers wordt genoemd. Dat is de God nu van de vrede, Die 

de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft 

teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond.  

Hoor je ook bij de schapen van de grote Herder? Als dat zo is mag je delen in de 

genade. Dat is de laatste zin van de brief aan de Hebreeën: De genade zij met u 

allen. Amen. Het woord amen wordt gebruikt aan het einde van een gebed of 

zegening. Het is een krachtig woord dat “zeker, het is zo” betekent. Als 

woordvoerder van de Heere mag Paulus dit uitspreken en ook de voorgangers in 

onze tijd. Aan het eind van een kerkdienst wordt de zegen uitgesproken. Dat is 

uit Numeri 6:24-26: De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn 

aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht 

over u en geve u vrede! Amen.  of uit 2 Korinthe 13:13: De genade van de Heere 

Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij 

met u allen. Amen. Zo mag je als gezegende na een kerkdienst naar huis gaan.  

Zeker, dat is zo, Amen. 

 

Lezen/zingen Gezang 21:7 

 

Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 

Hem die zo grote dingen doet. 

Alles wat adem heeft roepe nu amen, 

zinge nu blijde: God is goed! 

Love dan ieder die Hem vreest 

Vader en Zoon en Heil'ge Geest! 

Halleluja! Halleluja! 



Woensdag 24 mei 

 

Lezen Hanelingen 1:1-3 

Tekst: Handelingen 1: 3A  

Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, 

 

Aardevaartsdag 

In het korte gedeelte dat we hebben gelezen staan verschillende heilsfeiten. Het 

gaat over de tijd dat Jezus op aarde is gebleven na Zijn opstanding, over Zijn 

hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest. Lukas is de schrijver van het 

Bijbelboek “De Handelingen van de Heilige Apostelen”.  Hij schrijft aan 

Theofilus dat hij ook het eerste boek heeft gemaakt. Dat is  het Evangelie van 

Lukas. Daarin staat alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen.  

Wie Theofilus is, is niet met zekerheid vast te stellen. Wàt Lukas schrijft over de 

apostelen, is belangrijker dan te weten aan wie hij dit schrijft. Je zou hier ook je 

eigen naam in kunnen vullen. De woorden uit Handelingen bevatten veel 

wijsheden en leringen voor iedereen die deze leest of hoort.            

Nadat Jezus is opgewekt uit de dood, heeft Hij Zichzelf vertoont aan velen.  

Hij was nog veertig dagen op de aarde voordat Hij naar de hemel voer.  

Hij sprak over de dingen die het Koninkrijk van God betreffen.                       

Morgen is het Hemelvaartsdag. We staan dan stil bij de Hemelvaart van de 

Heere Jezus. Hij zal terugkomen zoals Hij toen is opgenomen.  Dan zal het 

Aardevaartsdag zijn. Je kunt het woord nergens vinden want officieel bestaat het 

niet. Het is een woord dat niet gemakkelijk uit te spreken is. Dat is 

Hemelvaartsdag ook niet, maar omdat we dit woord heel vaak hebben 

uitgesproken, is het niet moeilijk meer om het te zeggen. Aardevaartsdag is het 

omgekeerde van Hemelvaartsdag. Hij vaart terug naar de aarde op de wolken. 

Dat kunnen we lezen in Mattheüs 24:30: zij zullen de Zoon des mensen zien, als 

Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Velen 

hebben de Heere Jezus gezien na Zijn opstanding en iedereen zal Hem zien als 

Hij terugkomt. Als je gelooft in de Heere Jezus zal er ook een verlangen zijn om 

Hem te willen zien. Dan zul je Hem zien zoals Hij is: met grote kracht en 

heerlijkheid. Wat zal dat schitterend zijn. Door het geloof in Hem zal jouw 

vergankelijk lichaam dan onvergankelijk zijn. Gedreven door de Heilige Geest 

kun je getroost verder op weg gaan. Op weg in dit leven naar het eeuwige leven 

tot de Zoon des mensen voor ons staat zoals Hij van ons scheidde.  

 

Lezen/zingen Gezang 233:4 

 

Gedreven door de Geest 

gaan wij getroost 

de weg van alle vlees, 

die onverpoosd 

de Zoon des mensen gaat, 

te allen tijde, 

tot Hij weer voor ons staat, 

zoals Hij van ons scheidde. 



Donderdag 25 mei 

Hemelvaartsdag 

 

Lezen Handelingen 1:1-9 

Tekst: Handelingen 1:5B u zult met de Heilige Geest gedoopt worden 

 

Hemelvaartsfeest 

Jezus voer naar de hemel. Afscheid nemen doet vaak pijn, maar hier is zo’n 

heerlijke belofte gegeven aan de apostelen. Ze zullen met de Heilige Geest 

worden gedoopt. Wat dit is, begrijpen ze nog niet helemaal maar tien dagen later 

wel. In Handelingen 1 zijn ze geen discipelen meer maar apostelen. Van 

leerlingen zijn ze nu leergezant geworden. Zij worden gezonden door Jezus om 

als Zijn getuigen het Evangelie te verkondigen. Eerst in Jeruzalem en daarna tot 

het uiterste van de aarde. De eerste zendelingen heeft Jezus zelf uitgezonden. 

Het is Hemelvaartsdag vandaag. We zouden het ook Hemelvaartsfeest kunnen 

noemen want de belofte van Jezus dat het Evangelie tot het uiterste van de aarde 

verkondigd zal worden, is voor ons een feest. Ook wij zijn in aanraking 

gekomen met het Evangelie. Het woord feest wordt vooral gebruikt bij de 

Kerstdagen. Kerstfeest is geen vreemd woord. Paasfeest wordt al wat minder als 

woord gebruikt, dat geldt ook voor Pinksterfeest. Als het woord dag in een 

heilsfeit staat is het geen feest meer. Bij Goede Vrijdag is dat logisch. 

Sommigen vinden het woord “Goede” al te veel van het goede. Maar waarom 

niet Hemelvaartsfeest? Ongetwijfeld was het feest in de hemel. De Zoon is 

terug. Hij heeft alles volbracht ondanks alle bezoekingen die Hij moest 

ondergaan. Adam en Eva konden de verleiding niet weerstaan om te worden als 

God. Jezus viel niet voor de verleiding om een aardse koning te worden. Hij was 

God en is dat gebleven. Hij had alles volbracht maar heeft nog niet alles 

voltooid. Hij komt terug op Aardevaartsdag, zoals we dat gisteren lazen.  

Als een schilder bezig is om een mooi schilderij te maken en het komt op het 

doek te staan zoals hij dat in zijn hoofd heeft, dan geeft dat veel voldoening. Als 

het af is geeft dat grote innerlijke blijdschap. Maar meestal is een schilder in zijn 

hoofd al bezig met een volgend schilderij.  

Jezus heeft alles volbracht maar is nu bezig om alles te voltooien. Hij bereidt 

heel veel plaatsen voor, voor al de Zijnen. Als je in Hem gelooft dan mag je van 

Hemelvaartsdag Hemelvaartsfeest maken. Het geeft grote innerlijke blijdschap 

als je weet dat je bij Hem hoort en weet dat Hij terug komt om te oordelen. Het 

uitgangspunt is niet veroordelen, maar oordelen. Het oordeel is: vrij van zonden 

door Zijn verzoening.  Toen Hij in de hemel terugkwam riepen de engelen 

Gloria. Vandaag mag je dat ook met vreugde juichen. Glorie aan Koning Jezus. 

Hij overwon alles, ook voor jou. 

 

Lezen/zingen Gezang 230:2 

 

Zie ik U ten hemel varen,         zou ik, Heer, mij dan niet buigen, 

held van God, gekroond weldra,         zou ik niet van vreugde juichen, 

ingehaald door blijde scharen         nu het hemels feest begon, 

eng'len, roepend: Gloria!,         nu mijn Koning overwon? 



Vrijdag 26 mei 

 

Lezen Handelingen 1:10-12 

Tekst: Handelingen 1:10B twee mannen stonden bij hen in witte kleding 

 

Ligt jouw witte kleding al klaar? 

Toen Jezus naar de hemel voer, gebeurden er verschillende dingen. De apostelen 

keken naar boven. Dat is niet vreemd, want daar zagen ze Jezus die opgenomen 

werd in de hemel. Ze kregen geen kans om zich achtergelaten te voelen want al 

direct stonden er twee mannen bij hen in witte kleding. Ook Maria Magdalena 

zag op 1
e
 Paasdag twee mannen in witte kleding. Zowel toen, als hier op 

Hemelvaartsdag, zijn het blijde verkondigers in witte kleding. Tegen de 

apostelen zeggen ze dat Jezus op dezelfde wijze terug zal komen als zij Hem 

naar de hemel hebben zien gaan. Op dat moment valt er niets meer te zien aan 

het hemelfirmament. Daarna doen ze wat Jezus tegen hen heeft gezegd. Ze gaan 

terug naar Jeruzalem en blijven daar totdat het volgende heilsfeit plaats gaat 

vinden. Dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Vanaf de Olijfberg naar 

Jeruzalem is een sabbatsreis. Een sabbatsreis is 2000 el, dat is ongeveer 1200 

meter. Mensen die zich houden aan de streng orthodoxe sabbatsviering lopen op 

de sabbat niet meer dan deze 1200 meter.  

De twee mannen die spraken tegen Maria Magdalena en tegen de apostelen 

hadden witte kleding aan. Wit is de kleur van de reinheid. Wit ben je als je 

zonder zonden bent. Dat is nu nog niet zo. We hebben dagelijks te maken met 

onze zonden, maar door het geloof zal dat anders gaan worden.  

Verpleegkundigen dragen vaak witte kleding. Uit onderzoek blijkt dat artsen 

met een witte jas gedisciplineerder en zorgzamer zijn en beter luisteren.  

De witte kleding is vooral hygiënische kleding. Wit straalt iets uit van 

vlekkeloosheid. Dat is ook zo bij de mensen die in de hemel bekleed worden 

met witte kleding. Zij zijn op dat moment ook vlekkeloos door het reinigende 

bloed van de Heere Jezus. 

In de Openbaring van Johannes 3:5 staat: Wie overwint, zal bekleed worden met 

witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, 

maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. 

Dat is Jezus ten voeten uit. Hij belijdt de namen van iedereen die in Hem gelooft 

voor Zijn Vader en voor Zijn engelen. Hij is voor al de Zijnen een plaats aan het 

voorbereiden. Bij wijze van spreken staat er een stoel klaar waarop de witte 

kleding ligt te wachten. Ligt jouw witte kleding al klaar? Dat is een indringende 

vraag. Hoe kun je dat weten? De witte kleding ligt klaar als je in de Heere Jezus 

gelooft. Dat is de enige voorwaarde. Door het bloed van het Lam gewassen 

worden de kleren wit als sneeuw.  

 

Lezen/zingen Gezang 109:3 

 

Komende uit de verdrukking,   in vervolgingen standvastig 

en de kleren wit als sneeuw   wachtende op U, hun Heer, 

in het bloed des Lams gewassen   overwonnen zij de satan 

van het vuil van deze eeuw,   en de wereld neemt een keer. 



Zaterdag 27 mei 

 

Lezen Handelingen 1:13-14 

Tekst: Handelingen 1:14A  

Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken 

 

Volhard in het gebed 

Toen de apostelen terugkwamen in Jeruzalem, gingen ze naar de bovenzaal. Het 

is een ontmoetingsplaats van hen. De bovenzaal is een vertrek op het dak van 

een Joods huis. Je kunt er via een trap aan de buitenzijde van het huis komen.  

De bovenzaal wordt gebruikt voor persoonlijk gebed en ook om er gasten te 

ontvangen. De elf apostelen worden hier met hun namen vermeld. Naast hen zijn 

de vrouwen en Maria de moeder van Jezus en Zijn broers aanwezig. Dezen, de 

gelovigen die samen waren gekomen in de bovenzaal, bleven allen eensgezind 

volharden in het bidden en smeken. Elk woord in de dagtekst is belangrijk. 

Dezen, de gelovigen die samen zijn gekomen om te bidden en te smeken, bleven 

allen. Niemand ontbrak. Ze hebben gebeden maar ongetwijfeld ook gesproken 

over alles wat ze hebben meegemaakt in de tijd dat Jezus bij hen was en wat Hij 

hen heeft geleerd.  

Ze bleven allen eensgezind. Wat heerlijk moet dat zijn geweest. Hoe anders is 

dit later. De gemeenten die werden gesticht waren niet allemaal eensgezind. Wat 

is er ook in onze tijd veel onenigheid in plaats van eensgezindheid. De mensen 

in de bovenzaal waren niet alleen eensgezind in het geloof maar ook eensgezind 

in het volharden. Volharden is een welbewuste houding. Het is een keuze van 

het hart, gericht op de toekomst. Volharden kun je vooral als je je richt op de 

Leidsman en voleinder van het geloof. Laat je vooral leiden door de Leidsman, 

Jezus die je wil leiden ook in het volharden. 

Waarin volharden de mensen daar in Jeruzalem? In het bidden en smeken.  

De Heere wil gebeden worden. Dat is voor ons de belangrijkste schakel om in 

contact te komen met de Heere.  

In de afgelopen 100 jaar is er veel ontwikkeld. Vooral op het gebied van de 

elektronica. Wie zou toen gedacht kunnen hebben dat je met een mobiele 

telefoon een gesprek kunt voeren met iemand aan de andere kant van de wereld? 

Via een internetverbinding kunnen zelfs gesprekken worden gevoerd  met 

verschillende mensen tegelijk. Maar dat is niet te vergelijken met het gebed.  

De Heere hoort alle gebeden van alle mensen over de hele wereld. Daar kunnen 

we ons geen voorstelling van maken.  Volhard in het gebed. De Heere hoort het 

altijd. Smeek Hem wat je nodig hebt. Smeek Hem vooral om kracht van de 

Heilige Geest. Heb vertrouwen in de Heere en volhard tot het einde. Dan zul je 

stralend voor Hem verschijnen. 

 

Lezen/zingen Gezang 109:2 

 

Patriarchen en profeten,   maagden, moeders, mannen, vrouwen 

de getuigen van uw Geest,  die volhardden tot het eind, 

koning, heilige, apostel,   tot U baden in vertrouwen, 

martelaar, evangelist,   die nu stralende verschijnt. 



Zondag 28 mei 

 

Lezen Handelingen 1:15-20A 

Tekst: Johannes 14:18  

Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe 

 

Wezenzondag 

De zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren wordt de wezenzondag 

genoemd. In Johannes 14:18 staat: Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom 

weer naar u toe. Het lijkt of Jezus voor even de Vader is. Dat is niet zo. Jezus 

spreekt vaak in gelijkenissen. Dit zou je ook een gelijkenis kunnen noemen. Hij 

zegt niet: U zult geen wezen worden, maar Ik zal u niet als wezen achterlaten. 

Het woord als duidt op een vergelijking. Soms hoor je in een preek een 

vergelijking waarbij deze grotendeels op gaat, bij de Heere Jezus zijn de 

gelijkenissen altijd helemaal goed. Jezus zegt nog meer: Ik kom weer naar u toe.  

Voordat Hij terug komt, zoals Hij is opgevaren naar de hemel, zal Hij de 

Trooster zenden. Dat is de Heilige Geest. Intussen zitten de apostelen niet stil.  

Vandaag lezen we over Petrus die spreekt tegen ongeveer honderdtwintig 

personen. Hij zou visser van mensen worden. Dat is nu al begonnen. Hij begint 

de Bijbel uit te leggen. Hij vertelt over David. David heeft al lang van tevoren 

gesproken over Judas. Hij schreef het vanuit zijn eigen situatie maar door de 

Heilige Geest was het reeds een voorzegging van het verraad van Judas. Het 

gaat over Psalmen 41:10 Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik 

vertrouwde, die mijn brood at, heeft mij hard nagetrapt. Petrus zegt hier over 

dat het moest vervuld worden. Judas kreeg spijt en wilde de dertig zilverlingen, 

die hij kreeg voor het verraad van Jezus, teruggeven aan de overpriesters en 

oudsten. Hij zei daarbij dat hij had gezondigd en onschuldig bloed had verraden. 

Het bloedgeld wordt niet aangenomen. Hierop gooit hij het in de tempel. Hierna 

doodt Judas zichzelf. Het geld wordt gebruikt om een akker te kopen waar 

vreemdelingen kunnen worden begraven. De akker wordt Akeldama genoemd. 

Dat betekent bloedakker. Het is een triest verhaal van een discipel die veel kon 

leren van de Heere Jezus maar de weg van de begeerte koos. De begeerte van 

geld en goed. Het besef dat hij gezondigd had, stuurde hem de verkeerde kant 

op. In plaats van schuld te belijden voor de Heere en te geloven in de Heere 

Jezus, zocht hij vergeving bij de overpriesters en oudsten. Maar zij zeiden: wat 

gaat het ons aan. Hoe geheel anders is dit bij Petrus. Hij had spijt van zijn 

verloochening van Jezus en heeft beleden dat hij Jezus lief heeft. Hij werd visser 

van mensen en heeft het Evangelie, de blijde boodschap van Jezus, de Redder en 

Zaligmaker, overal verkondigd waar de Heilige Geest hem naartoe heeft 

gezonden. Mede door hem weten we dat de Heere Jezus ook ons niet als wezen 

heeft achtergelaten. Hij laat wees en weduwe en ontheemde wonen op Zijn erf.  

 

Lezen/zingen Psalm 146:5 

 

Wees en weduw en ontheemde   maar leidt bozen in 't verderf. 

doet Hij wonen op zijn erf.   Eeuwig Koning is de HEER! 

Hij behoedt de weg der vreemden,  Sion, zing uw God ter eer! 



Maandag 29 mei 

 

Lezen Handelingen 1:20B-26 

Tekst: Handelingen 1:20B Laat een ander zijn ambt als opziener nemen 

 

Gods werk gaat altijd door 

In christelijke gemeenten worden ambtsdragers bevestigd. Dat is al heel lang zo. 

Hier zien we dat de leeggevallen plaats weer wordt opgevuld. Het is nodig, daar 

begint vers 21 mee. Dat zien we ook in onze tijd. Het is nodig dat er mensen 

gezocht worden als er vacatures zijn voor ambtsdragers. Gods werk gaat altijd 

door. Hier gebruikt Hij mensen voor. In Nederland zien we dat de kerkgang 

achteruit gaat. Het is vaak moeilijk om nieuwe ambtsdragers te vinden. Hierin 

denken we klein. Gods werk gaat wereldwijd door. In de tijd van de apostelen 

werden nogal wat gemeenten gesticht. Op het moment dat een gemeente er niet 

meer is, zijn er elders gemeenten gesticht. Ook daar werden ambtsdragers 

bevestigd. In het gedeelte dat we lazen, zien we dat een ambtsdrager iemand 

moet zijn die de Heere Jezus kent. Toen waren het volgelingen van de Heere 

Jezus die Hen hebben meegemaakt. Nu zijn het mensen die geloven in de Heere 

Jezus. Dat is een hele belangrijke voorwaarde. Als iemand niet gelooft in Jezus, 

kan deze geen ambtsdrager worden. Justus en Matthias zijn op tweetal gesteld. 

Zij voldeden aan de voorwaarden om apostel te kunnen worden. Dat is 

belangrijk. Op voorhand mag iemand die niet geschikt is om ambtsdrager te 

worden, niet op tweetal worden gesteld. Daarmee zijn in het verleden fouten 

gemaakt. Door loting werd Matthias gekozen tot apostel. In onze tijd gebeurt het 

vaak dat iemand door schriftelijke stemming van gemeenteleden wordt gekozen. 

Op voorhand tweetallen maken van een geschikte en een ongeschikte kandidaat 

is, zachtjes gezegd, niet netjes. Voorafgaand aan de loting werd er gebeden.  

Er werd gevraagd of de Heere, Kenner van het hart van allen, de apostel wil 

aanwijzen. Het lot viel op Mathias. We mogen het als voorbeeld zien. Gebed is 

belangrijk. De Heere is de Kenner van het hart van allen. Als we Hem vragen 

om de juiste persoon aan te wijzen, dan zal dat zegen brengen.  

Je kent het volgende spreekwoord wel: een lot uit de loterij trekken. Dat 

betekent: precies de juiste persoon of ding gevonden hebben wat er nodig was. 

Het beste lot uit de loterij is Jezus. Hij is precies de juiste Persoon die je nodig 

hebt. Als je Hem vindt heb je gevonden wat je nodig hebt voor nu en voor altijd.  

Gods werk in Christus gaat wereldwijd altijd door. Gelukkig maar. Hij stopt hier 

mee als alles is voltooid. Dan is het niet meer nodig om mensen aan te sporen 

om in Jezus te gaan geloven want dan zijn alle gelovigen samen bezig om Hem 

te eren. Dan looft alles wat adem heeft de Heere en zingen zij Hem de lof toe. 

Dan wordt er in koor gezongen: Halleluja! Ja in dubbeltal: Halleluja! Halleluja! 

 

Lezen/zingen Gezang 21:1 

 

Alles wat adem heeft love de Here,             Die lijf en ziel geschapen heeft 

zinge de lof van Isrels God!              worde geloofd door al wat leeft. 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,             Halleluja! Halleluja! 

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 



Dinsdag 30 mei 

 

Lezen Psalmen 47 

Tekst: Psalmen 47:6  

God vaart op onder gejuich, de HEERE vaart op onder bazuingeschal. 

 

Zing Psalmen, zing Psalmen voor onze Koning 

Tot het Pinksterfeest lezen we enkele Psalmen waarin het gaat over de Heere 

Die is opgevaren. Vandaag is dat Psalmen 47. Hierboven staat: God triomfeert. 

Wat een heerlijke lofpsalm is dit. Alle volken worden opgeroepen om in de 

handen te klappen en te juichen voor God. Waarmee wordt er gejuicht?  

Met luide vreugdezang. Nederlanders zijn nogal calvinistisch. Dat wil zeggen 

dat juichen niet in onze aard zit. In plaats van luid de vreugde te zingen houden 

we het op ingetogen zingen. Maar dat sluit de vreugde niet uit. Luid de 

vreugdezang zingen kan met het hart. De vorige keer zagen we waar de Heere 

naar kijkt. Hij ziet het hart aan. Hij is de Kenner van het hart van allen.  

Als je voor het eerst een begrafenis meemaakt waarbij tijdens de gang naar het 

graf juichend Psalm 23 wordt gezongen, dan is dat heel indrukwekkend.  

Het valt hierbij op dat er vertrouwen in doorklinkt als er juichend “De Heer is 

mijn Herder” wordt gezongen. Het is het vertrouwen dat het overlijden niet het 

einde van een leven is maar een doorgang naar het eeuwige leven. Het graf zal, 

bij de wederkomst van Jezus, weer opengaan en het lichaam zal, door het geloof 

in de Heere Jezus tijdens het leven op aarde, overgaan in het eeuwige leven. Een 

leven waarin Psalm 47 jubelend gezongen gaat worden door allen die bij de 

Heere zijn. Waarom er luid gezongen wordt staat er ook bij in deze Psalm. We 

hoeven de woorden die bij de Heere horen niet zelf te bedenken. We mogen de 

woorden nazeggen: Heere, U komt de eer toe, U die de Allerhoogste bent. U die 

ontzagwekkend bent en een groot Koning over de hele aarde. Hij kiest voor ons 

ons erfelijk bezit uit. In deze zin zien we dat de Heere genadig is. Erfelijk bezit 

is iets dat je niet hebt verdiend. Een erfenis krijg je omdat een persoon die 

overleden is het aan je heeft nagelaten. Dat is bij de Heere ook zo. Je krijgt het 

omdat je door het geloof in de Heere Jezus een aangenomen dochter of zoon van 

de Heere bent geworden. Uit genade krijg je Gods land in bezit om Hem daar te 

kunnen eren. God vaart op onder gejuich, de Heere vaart op onder 

bazuingeschal. Wat een mooie taak hadden de engelen bij de hemelvaart van 

Jezus. God regeert over de heidenvolken en zit op Zijn  heilige troon. De edelen, 

de gelovige heidenen, mogen zich voegen bij het volk van de God van Abraham. 

Samen mogen we Hem de lof toezingen in woorden die Hij ons heeft gegeven. 

 

Lezen/zingen Psalm 47:2 

  

God stijgt blinkend schoon   Heel de aarde hoort 

met gejuich ten troon.    naar des Heren woord, 

Luid bazuingeschal    is zijn rijksgebied. 

meldt het overal.    Zingt een kroningslied! 

Zingt Gods eer, heft aan,   Die de volken leidt 

's Konings eer, heft aan.    troont in heiligheid. 



 

Woensdag 31 mei 

 

Lezen Psalmen 68:1-12 

Tekst: Psalmen 68:6 en 7A  

Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dát is God in Zijn heilige 

woning; een God Die eenzamen in een huisgezin plaatst 

 

Als je met Hem door het leven gaat, ben je niet meer eenzaam 

Psalmen 68 is een lied van David. Een overwinningslied. De vorige keer zagen 

we dat de Heere ontzagwekkend is. In Psalmen 68 zien we wat dat betekent voor 

goddelozen en wat het betekent voor Godlovers. Zijn vijanden zullen vluchten 

voor Zijn aangezicht. God verdrijft hen. Voor goddelozen is Hij een verterend 

vuur. Daar staat tegenover dat de rechtvaardigen zich verblijden. Angst en 

vreugde staan recht tegenover elkaar. Angst mag, door te gaan geloven,  

omslaan in vreugde. Engelen verblijden zich als iemand tot geloof komt.  

Het geloof van één persoon geeft al vreugde, hoeveel vreugde is er dan als er 

veel mensen tot geloof komen? De Heere heeft alles geschapen, ook ons.  

Hij verdient het om in Hem te geloven. Rechtvaardig ben je door het geloof in 

de Rechtvaardige, de Heere Jezus. Rechtvaardigen springen van vreugde voor 

Gods aangezicht. Ze mogen Hem zien en van blijdschap vrolijk zijn door de 

Rechtmatige telg. Op een website staan 100 namen van Jezus. Zijn naam 

“Rechtmatige telg” of  “Rechtmatige spruit” staat in Jeremia 23 vers 5.  

Omdat Hij de Rechtmatige Zoon is, mogen wij als erfgenamen de Heere 

Psalmen toezingen. Wat God is, lezen we in de dagtekst. Hij is Vader van de 

wezen en Rechter van de weduwen: dát is God in Zijn heilige woning; een God 

Die eenzamen in een huisgezin plaatst.  

Als kinderen wees worden, soms gebeurt dit heel plotseling bij een auto-ongeluk 

of bij een vliegtuigramp, dan geeft dat veel droefheid. Als wezen adoptieouders 

krijgen, geeft dat vreugde. Maar adoptieouders kunnen ouders nooit helemaal 

vervangen. Belangrijk hierbij is dat de kinderen liefde ervaren. Gelovige 

adoptieouders mogen wijzen op de Vader Die eenzamen in een huisgezin 

plaatst. Dat is het eeuwige huisgezin waarin de Vader er altijd zal zijn en Die 

altijd liefdevol omziet naar wezen en weduwen. Dat mag in het aardse leven al 

ervaren worden. Hij is er altijd en je mag altijd bij Hem komen met je verdriet. 

Als Hij je troost, dan zal het verdriet omslaan in vreugde. Het gemis van ouders 

zal daarmee niet weg gaan, maar als je met Hem door het leven gaat, ben je niet 

meer eenzaam. Je kunt alles, ja echt alles, met Hem delen.  

 

Lezen/zingen Psalm 68:2 

 

Draagt op een lied, aan Hem gewijd           Hij, HERE in zijn heiligdom, 

die spoorslags op de wolken rijdt;           doet wie verlaten was, weerom 

hoog is de Naam verheven!            het samenzijn ervaren. 

Hij, vader van 't verweesde kind,           Wie was gevangen wordt bevrijd, 

bij wie een vrouw bescherming vindt           maar Hij verbant in eenzaamheid 

in haar vereenzaamd leven.            al wie weerspannig waren. 



 Donderdag 1 juni 

 

Lezen Psalmen 68:13-21 

Tekst: Psalmen 68:18A  

De strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, ontelbare duizenden. 

 

Geloofd zij God met diepst ontzag 

In dit gedeelte van Psalmen 68 zitten veel bemoedigingen. Hoe moeilijk het ook 

kan worden in je leven, de Heere zal er voor zorgen dat je schittert als vleugels 

van een duif, overtrokken met zilver en veren van glanzend goud. Zelfs als je 

tussen twee rijen ovenstenen ligt. Het is net als bij de drie vrienden van Daniël. 

Zij wilden niet knielen voor een gouden beeld. Voor straf werden ze in een 

brandende oven geworpen. Een engel was bij de drie vrienden en ze bleven 

ongedeerd. Bij de vrienden van Daniël is één engel. In Psalm 68 zien we dat er 

tweemaal tienduizend, ontelbare duizenden strijdwagens van God zijn. In Lukas 

13 vers 24 staat: Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Voor die strijd 

staan ook voor jou ontelbare strijdwagens ter beschikking. Je hoeft de strijd niet 

in je eentje aan te gaan. Dat mag je bevrijden van heel veel krampachtigheid. De 

Heere geeft je hulpmiddelen om te strijden. Sterker nog, Hij strijdt voor jou. De 

werkelijke strijd is al volbracht door Jezus. Hij heeft de dood overwonnen. Hij 

heeft volkomen betaald voor al je zonden. Als je beseft wat de Heere allemaal 

voor je gedaan heeft en ook voor je wil doen in de toekomst, dan kan het haast 

niet anders dat je de woorden van Psalm 68 vers 10 in de oude berijming kunt 

beamen. Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag, Met 

Zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid; Wie zou die hoogste Majesteit 

Dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil; Hij schenkt, uit 

goedheid, zonder peil, Ons 't eeuwig, zalig leven; Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 

Zelfs bij het naad'ren van den dood, Volkomen uitkomst geven. Vanuit deze 

Psalm mag je bidden met ootmoed en ontzag om kracht van de Heilige Geest. 

Hij zorgt er dan voor dat de grondslag van je leven Zijn liefde is. 

 

Lezen/zingen Gezang 95:1 

 

Nu bidden wij met ootmoed en ontzag   

de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht 

in hemel en op aarde aanzijn gaf, 

dat, naar zijn heerlijk wezen, 

Hij ons de kracht des Heil'gen Geestes geve 

en de Messias bij ons intrek neme. 

Zijn liefde is de grondslag van ons leven, 

de oorsprong van ons hart. 



Vrijdag 2 juni 

 

Lezen Psalmen 68:22-36 

Tekst: Psalmen 68:27A Loof God in de samenkomsten 

 

Loof God, want uit Hem vloeit louter zegen 

In Psalmen 68 staan verwijzingen naar het verleden, het heden en de toekomst. 

Ik breng u terug, staat er, terug uit Basan en terug uit de diepten van de zee. 

Israël is vaak bevrijd van de vijand in het verleden. Overdrachtelijk kunnen we 

zeggen dat Hij ook ons bevrijdt. Vanuit die bevrijding ga je je omkeren. In 

plaats van Hem de rug toe te keren, keer je je om en kijk je naar Hem. Dat kan 

nu nog niet van aangezicht tot aangezicht maar in de toekomst kan dit wel. Dat 

kan door het geloof in de Heere Jezus. Psalmen 68 roept je op om God te loven 

in de samenkomsten. Natuurlijk kun je Hem ook loven als je alleen bent of met 

een paar mensen bij elkaar. Nog mooier is het om dat met veel mensen samen te 

doen. Waarom wordt opgeroepen om Hem te loven? Dat verwoord de berijmde 

Psalm heel mooi in vers 9. God is de bron, de klare wel, springader voor heel 

Israël, uit Hem vloeit louter zegen.    Mensen vragen het wel eens: God is liefde, 

maar ik merk daar zo weinig van want er is zoveel ellende dichtbij en veraf. 

Hierbij wordt vergeten dat de ellende, de uitlandigheid, het verdreven zijn uit het 

paradijs, komt door de zonde. Uit God vloeit louter zegen. Die zegen ervaar je 

alleen als je gelooft in de God Die uit liefde Zijn Zoon heeft gezonden. De Zoon 

Die, zoals vers 34 beschrijft, rijdt door de aloude hemel der hemelen; zie, Hij 

laat Zijn stem klinken, een stem met macht. Dit is Hemelvaartsfeest verwoord in 

een Psalm. Als je weet dat uit God louter zegen vloeit, kun je het laatste vers 

met heel je hart uitspreken: O God, U bent ontzagwekkend vanuit Uw 

heiligdommen; de God van Israël, Hij geeft het volk kracht en sterkte. Geloofd 

zij God! Wat een zegen mag je hier uit ervaren. De God van Israël kijkt niet 

alleen naar Zijn volk om maar Hij kijkt ook naar ons om. Als je leest dat Hij 

ontzagwekkend is vanuit Zijn heiligdommen, zou je kunnen denken dat Hij ver 

van je af staat. Dat is niet zo want na deze zin komt een komma. En na de 

komma staat: Hij geeft het volk kracht en sterkte. Het volk is iedereen die bij 

Hem wil horen. Hij wil jou ook kracht en sterkte geven. Kracht om te geloven, 

Kracht om door te gaan met geloven en kracht om Hem te kunnen loven. Dat is 

de kracht van Zijn Heilige Geest. Vanuit Zijn kracht en sterkte zal Zijn volk 

louter vreugde zijn. Waar komt dat volk vandaan? Overal vandaan. Zelfs vorsten 

van verre bieden Hem uit eerbied geschenken aan. Het grootste geschenk dat je 

Hem kan geven is Hem loven. Loof God, want uit Hem vloeit louter zegen. 

 

Lezen/zingen Psalm 68:9 

 

God is de bron, de klare wel,  God, onze sterke bondgenoot,    

springader voor heel Israël,  toon ons uw macht, uw krachten groot; 

uit Hem vloeit louter zegen.  Gij zult uw stad gedenken. 

Zijn lof ontspringt als een fontein, Vorsten van verre bieden Hem 

zijn volk zal louter vreugde zijn,  terwille van Jeruzalem 

komend van allerwege.   hun eerbied, hun geschenken. 



Zaterdag 3 juni 

 

Lezen Psalmen 118:15-29 

Tekst: Psalmen 118:29  

Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. 

 

Zijn goedertierenheid is voor eeuwig 

De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. Dat lezen we na de woorden 

“dat in de tenten van de rechtvaardigen luide vreugdezang klinkt”. Het is de 

belijdenis, dat Jezus na Zijn hemelvaart aan de rechterhand van God zit. Hij is 

de Rechterhand. Als iemand de rechterhand is van bijvoorbeeld een directeur of 

een minister, dan is deze persoon de belangrijkste assistent. De steun en 

toeverlaat van een hoge functionaris. Jezus zit niet alleen aan de rechterhand,  

Hij is de Rechterhand. Alleen is de verhouding tot Zijn Vader anders dan een 

rechterhand in het bedrijfsleven of de politiek. Jezus is God en daarin gelijk aan 

Zijn Vader. Hij is mens geworden. In Genesis lezen we dat God zegt: laat ons 

mensen maken naar ons beeld. Daar zien we de Drie-enige God in hun 

gelijkheid van het God zijn. Elk van de Drie hebben Hun eigenheid maar zullen 

nooit tegengesteld zijn aan elkaar om zo samen en afzonderlijk God zijn.  

Morgen is het 1
e
 Pinksterdag. Dan gedenken we de uitstorting van de Heilige 

Geest. Reeds voordat dit gebeurde, zat Jezus aan de rechterhand van de Vader. 

Hij zit daar om te oordelen en tegelijk om de veroordeling die wij verdienen op 

zich te nemen. Hij is veroordeeld op Golgotha. Hij is toen en nu door velen 

verworpen. Dat lezen we ook in Psalmen 118. De steen die de bouwers 

verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden.  

Waar bouw je op? Bouw je op je eigen verstand? Dan kan het maar zo zijn dat je 

Jezus verwerpt als hoeksteen. Bouw je op Jezus? Dan weet je dat Hij de 

hoeksteen is waar je altijd op kunt bouwen. Een gebouw dat op deze Hoeksteen 

is gebouwd, zal nooit wankelen. Waarom? Omdat het gefundeerd is op de 

Hoeksteen van krachtige daden. Als je in Hem gelooft, zul je door de poort van 

de gerechtigheid binnengaan. Daar zul je de Heere loven. Je bent dan 

gerechtvaardigd door de Rechterhand. In Zijn hand mag je je geborgen weten. 

Het is een hand vol liefde en goedertierenheid. Daar eindigt deze Psalm mee:  

Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. 

Om de betekenis van het woord goedertierenheid weer te geven zijn veel 

woorden nodig. Het betekent: barmhartigheid, edelmoedigheid, gratie, genade 

en mildheid. Het is de liefdevolle Vader Die door de kracht van de Heilige Geest 

jou doet geloven dat Jezus jouw Zaligmaker is. Zijn goedertierenheid was er 

altijd, is er altijd en zal er altijd blijven. Als je dat beseft komt vanzelf vers 28 in 

je op: U bent mijn God, daarom zal ik U loven; mijn God, ik zal U roemen. 

 

Lezen/zingen Psalm 118:10 

 

De HEER is God, zijn gunst verheugde         Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 

ons oog en hart met vrolijk licht.          o God, U roemen wijd en zijd. 

Nu worde 't offer onzer vreugde          Laat aller lof ten hemel rijzen; 

op zijn altaren aangericht.          Gods liefde duurt in eeuwigheid. 



Zondag 4 juni 

Eerste Pinksterdag 

 

Lezen Handelingen 2:1-11 

Tekst: Handelingen 2:11B  

wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken 

 

Pinksterfeest 

Wat een groot en groots feest is het Pinksterfeest. Daar, in Jeruzalem, gebeurden 

wonderlijke dingen. Na Hemelvaartsdag zijn velen eensgezind bij elkaar om te 

wachten op de dingen die gaan gebeuren, De Trooster zou komen en de Heilige 

Geest is werkelijk gekomen. Soms regent het en zeg je, wat een mooie regen is 

dit voor de tuin. Mild worden de bloemen, planten en het gras voorzien van 

water. Hier op Pinksteren gaat het niet over een beetje Heilige Geest, nee, de 

Heilige Geest wordt uitgestort. De mensen die eensgezind bij elkaar zijn, komen 

samen in een huis. In dit huis komt plotseling een geluid als van een geweldige 

windvlaag. Het huis werd hiermee vervuld. Als je naar het huis van je kerkelijke 

gemeente gaat, mag je hier ook om vragen: Heere, wilt U dit huis doorwaaien 

met Uw Heilige Geest? Als dat plaatsvindt, zullen er wonderen gebeuren. 

Ongeloof zal totaal omslaan in geloof. In het huis in Jeruzalem werden allen, dat 

zijn de eensgezinden, vervuld met de Heilige Geest. Na de windvlaag komt het 

tweede teken. Een teken dat je kunt zien. Op hen werden tongen als van vuur 

gezien. Op een ieder van hen. Het is alsof de Heilige Vlammen van God van de 

brandende doornstruik bij Mozes hier wordt verdeeld over de eerste 

zendelingen. Vervuld met de Heilige Geest begonnen ze te spreken in andere 

talen, dat is het derde teken. De Geest gaf hen die uit te spreken. Als je een taal 

wilt leren dan heb je, zelfs als je een talenknobbel hebt, heel wat tijd nodig om 

deze taal te beheersen. Hier gebeurt het in een oogwenk. In Jeruzalem woonden 

veel Joden en Jodengenoten. Het waren godvrezende mensen uit alle volken. Er 

komen veel mensen af op het geluid van de geweldige windvlaag. Een hele 

menigte raakt in verwarring. Zij verwonderden zich. Het zijn toch eenvoudige 

Galileeërs die daar spreken? Wat zij zeiden klopt. Het zijn geen taalgeleerden 

maar eenvoudige mensen die niet naar een universiteit zijn geweest om een taal 

te leren. Wij horen hen in onze eigen taal spreken, zeiden ze verwonderd. Er 

wordt in minimaal 16 talen gesproken. Wat spreken zij? De grote werken van 

God. Dat kan ook niet anders. De taal van de Heilige Geest is de taal van het 

hemels Kanaän. Dat is zo uitgesproken dat het verstaanbaar is voor iedereen. 

Maar niet met het verstand maar met het hart dat is vervuld met de Heilige 

Geest. Hiermee vervuld ga je de Heere de lof toe zingen. Halleluja, halleluja! 

 

Lezen/zingen Gezang 240:1 

 

Kom, Heilige Geest, Here God!  O Geest, door uw aansteek'lijk licht 

Vervul ons met uw gaven, tot  hebt Gij U in 't geloof gesticht 

al wat wij zijn, geest, ziel en bloed, een volk uit velerlei tongen. 

ontvlamt en staat voor U in gloed. Daarom, Heer, zij U lofgezongen. 

     Halleluja, halleluja! 



Maandag 5 juni 

Tweede Pinksterdag 

 

Lezen Handelingen 2:12-21 

Tekst: Handelingen 2:12B-13  

Wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn. 

 

Een vraag stellen of een snelle conclusie trekken 

De reactie van mensen die de uitstorting van de Heilige Geest meemaken, is 

verschillend. Er zijn twee mogelijkheden: of je stelt een vraag of je trekt snel 

een spottende conclusie. Bij de mensen die verwonderd zijn, komt de vraag op: 

wat wil dit toch zeggen? Zij willen er meer van weten. Petrus gaat dit uitleggen. 

Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn. Het spreken in verschillende 

talen komt op hen over als dronkenmanspraat. Ze begrijpen er niets van en 

willen er niets van weten. De conclusie is snel getrokken. Als je iemand hoort 

spreken die dronken is, dan komt er nogal eens wartaal uit. Datzelfde geldt voor 

mensen die de ziekte schizofrenie hebben. Als zij een psychose hebben dan 

horen en zien ze dingen die er niet zijn. Er kunnen ook stemmen in hun hoofd 

zijn die opdrachten geven. Als zo iemand tegen de stemmen praat denk je al 

gauw: wat een warrig persoon, wat een warrige spraak.  

Zowel de mensen die de vraag stellen als de mensen die een snelle conclusie 

trekken, krijgen uitleg van Petrus. Hij komt direct met een reactie. Hij laat het 

niet toe dat er een roddel verspreid gaat worden. Hij verheft zijn stem, want er is 

een grote menigte en microfoons en geluidsboxen bestonden toen nog niet.  

Hij zegt: dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen: 

deze mensen zijn niet dronken. Hij zegt het indringend en zegt erbij dat het pas 

het derde uur van de dag is. Dat is geen tijdstip waarop mensen dronken zijn. 

Dat is een tijdstip waarop dronken mensen hun roes uitslapen. Petrus legt Gods 

Woord uit vanuit het Bijbelboek Joël. De Heilige Geest zal op alle vlees worden 

uitgestort. Het is niet alleen voorbehouden aan de Israëlieten maar aan alle 

mensen over het rond van de aarde. Vanaf nu zijn het niet alleen profeten die 

zullen profeteren maar ook gewone mensen zullen dit doen door de kracht van 

de Heilige Geest. Dat zijn de dingen die in de toekomst gaan gebeuren. Dat geldt 

helemaal voor vers 19 en 20. Voordat de Heere Jezus terugkomt, zullen er nog 

wonderen in de hemel en tekenen op de aarde worden gegeven. Als de zon 

wordt veranderd in duisternis dan is leven op aarde niet mogelijk en een 

bloedrode maan is het teken van oorlog. Dat klinkt heftig en dat is het ook, maar 

dan eindigt het vandaag met een heerlijk Evangelie: iedereen die de Naam van 

de Heere zal aanroepen zal zalig worden. De Trooster, de Heilige Geest, deelt nu 

al de zegen uit aan hen die de wederkomst van Jezus verwachten. 

 

Lezen/zingen Gezang 242:2 

 

O Geest der eeuwigheid,   O heldere fontein,     

gij Trooster aller tijden,    die uit Gods tempel welt, 

deel thans uw zegen uit    gij wordt een brede stroom 

aan wie uw komst verbeiden.   die met de eeuwen zwelt. 



Dinsdag 6 juni 

 

Lezen Handelingen 2: 22-28 

Tekst: Handelingen 2:23A/C deze Jezus hebt u gevangengenomen en door de 

handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. 

  

Wie is er schuldig aan de dood van Jezus?  

Petrus gaat door met de toespraak op Pinksteren. Het is vandaag 3
e
 Pinksterdag. 

En na de 3
e
 Pinksterdag volgen nog veel Pinksterdagen, want het werk van de 

Heilige Geest gaat door tot Jezus terugkomt. De uitstorting van de Heilige 

Geest, zoals dat in Jeruzalem is gebeurd, zal waarschijnlijk niet nogmaals 

gebeuren. Maar we mogen het niet uitsluiten, want de Heere gaat Zijn eigen 

volkomen weg. Hij weet wat goed is voor alle mensen. Het is ook D-Day 

vandaag, Decision Day (beslissingsdag). De dag waarop in 1944 de geallieerden 

zijn geland in Normandië om het einde van de tweede wereldoorlog in te zetten. 

Velen werden verlost van de bezetting door vijandelijke landen. Nederland 

werd, na de koude hongerwinter die nog volgde, 11 maanden later bevrijd van 

de Duitse bezetting. Bij de toespraak van Petrus ging het ook over bevrijding. 

De mensen daar werden bevrijd van hun zondelast. Voordat dit gebeurde werd 

eerst nog gezegd wie schuldig is aan de dood van Jezus. We kunnen wijzen naar 

de Joden en de Romeinen maar dat zou onszelf vrijpleiten. Wie is er schuldig 

aan de dood van Jezus? Dat ben jij en ik. Ons zondaar zijn heeft ervoor gezorgd 

dat Jezus aan het kruis op Golgotha werd gespijkerd. Soms hoor je het weleens:  

ik, zondaar?, dat valt toch wel mee. Ik geef ieder het zijne en overtreed geen 

wetten. Zondigen is niet alleen wat je doet maar ook wat je niet doet en wat je 

denkt. Als blikken konden doden waren er veel moordenaars onder ons. De 

Farizeeën vonden dat ze het goed deden. Ze vonden dat ze het goede voorbeeld 

gaven. Ze wilden laten zien hoe je moet bidden. Dat deden ze op de hoeken van 

de straten. Zij hadden Jezus niet nodig. Integendeel. Het Sanhedrin, het Joodse 

gerechtshof, heeft Jezus schuldig verklaard. Maar dit alles moest gebeuren zegt 

Petrus: deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de 

voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de 

handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Wie hieraan 

schuldig zijn is duidelijk. Hier ontkomt geen mens aan. Gelukkig is er gratie 

mogelijk. Jezus heeft onze schuld op zich genomen. God heeft Hem doen 

opstaan uit de dood om er zo voor te zorgen dat de opstanding van de doden van 

al de Zijnen is begonnen. In vers 28 staat: U hebt mij de wegen ten leven 

bekendgemaakt. Als je dat gelooft, dan geeft dat  vreugde. Nu is Jezus nog 

onzichtbaar voor ons maar als Hij terugkomt, zullen we Hem aanschouwen. Dan 

zal de vreugde, door het geloof in Hem nu, volkomen worden vervuld. 

 

Lezen/zingen Gezang 100: 14 en 15 

 

Eens zal de Heer verschijnen   Dan doet Hij ons aanschouwen 

te zijner tijd,     wat was verhuld, 

Hij zal niet langer zijn in   en wat ons was onthouden 

onzichtbaarheid.    wordt dan vervuld. 



Woensdag 7 juni 

 

Lezen Handelingen 2:29-36 

Tekst: Handelingen 2:32  

Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn 

 

Je kunt wel getuigen maar niet overtuigen 

In heel Jeruzalem was bekend dat Jezus is gekruisigd. De Emmaüsgangers, 

waarmee Jezus gesproken heeft, vroegen Hem of Hij de enige vreemdeling was 

Die niet wist wat er was gebeurt. Dat geeft al aan dat zeer velen de kruisiging 

hebben meegemaakt of op zijn minst dat ze hebben gehoord van de kruisiging 

van Jezus. Petrus zegt nogmaals dat de mensen die bij de toespraak aanwezig 

zijn Jezus hebben gekruisigd. Er is niemand in de menigte die nu zegt: maar ik 

niet. Ik was er helemaal niet bij. Petrus legt duidelijk uit wie Jezus is. Dat doet 

hij in vers 36. Daar staat: Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God 

Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u 

gekruisigd hebt. Door de kracht van de Heilige Geest zal het ook gebeuren dat 

velen die dag het zeker gaan weten dat Jezus door God tot Heere en Christus is 

gemaakt. Petrus zegt dat hij vrijuit Gods woord mag uitleggen. Hij spreekt over 

David. David is aartsvader. Daarnaast was hij profeet. Hij heeft, vooral in de 

Psalmen, veel geprofeteerd. Er wordt ook over hem gezegd dat hij gestorven en 

begraven is. Op het moment dat Petrus dit zegt, is zelfs bekend waar zijn graf is. 

Uit het nageslacht van David is de Messias geboren. Dan spreekt Petrus verder 

over Jezus. Niet iedereen weet dat Hij is opgestaan uit de doden en dat Hij nu zit 

aan de rechterhand van God. Hij is verhoogd, wordt er geschreven. Dat is 

letterlijk zo, door de hemelvaart van Hem, maar Hij is ook verhoogd tot de troon 

in de hemel. Voorafgaand aan Zijn hemelvaart heeft Hij de uitstorting van de 

Heilige Geest beloofd. Daarvan zijn de mensen nu getuigen. De verkondigers, 

onder aanvoering van Petrus, waren getuigen van de opgestane Christus. Als je 

gelooft in de Heere Jezus ben je hier, geestelijk gezien, getuige van. Als je het 

door wilt geven dan geldt de volgende regel: je kunt wel getuigen maar niet 

overtuigen. Dat kan alleen de Heere door de werking van Zijn Geest. Soms 

zouden we zo graag zien dat mensen, in het bijzonder mensen die ons lief zijn, 

tot geloof komen. Getuigen kan in woord en daad. Niet meedoen aan dingen die 

tegen Gods Woord ingaan valt op. Ook zo mag je een getuige zijn. Getuigen is 

goed maar laat het overtuigen maar aan de Heere over. Dat geeft rust. Op Zijn 

tijd en op de plek die de Heere wil, zullen er mensen tot geloof komen. Welzalig 

ben je als je door Zijn kracht de rechte wegen gaat en door Hem de vrede vindt. 

 

Lezen/zingen Psalm 119:1 

 

Welzalig wie de rechte wegen gaan, 

wie in de regels van Gods wijsheid treden.  

Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 

van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 

Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 

De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 



Donderdag 8 juni 

 

Lezen Handelingen 2:37-47 

Tekst: Handelingen 2: 47B  

En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe. 

 

Wat moet ik doen? 

 De hoorders van de toespraak van Petrus raken onder de indruk. Ze worden 

diep in het hart geraakt. Wat moeten we doen, mannenbroeders? vragen ze.  

Ze begrijpen dat er wat moet gebeuren, want rondlopen met een schuldgevoel 

geeft geen oplossing. Als je beseft dat de Heere Jezus door jouw zonden aan het 

kruis heeft gehangen, dan kan dezelfde vraag bij je opkomen. Wat moet ik 

doen? Het antwoord is helder. Bekeer je. Dat is het eerste wat wordt gezegd. 

Loop niet door met het schuldgevoel maar keer je om. Ga niet bij de Heere 

vandaan maar ga naar Hem toe. Laat je dopen in de naam van Jezus Christus tot 

vergeving van de zonden. Dat is het tweede. De doop is de afwassing van de 

zonden. Het is een teken van de Heere dat Hij je zonden geheel wil vergeven en 

dat je door het geloof en de doop rein voor Hem mag verschijnen.  

Dan volgt er een belofte: en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. 

Door het geloof, uit genade in je hart gegeven door de kracht van de Heilige 

Geest, zul je de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat betekent dat je zult 

gaan groeien in het geloof en dat je mee gaat doen met wat er over de gelovigen 

van toen wordt geschreven in vers 47: en zij loofden God. Door die gave van de 

Heilige Geest zal ook het tweede gedeelte van dit vers gebeuren: En de Heere 

voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe. Geloof hier 

maar in want de Heere is zo machtig dat het ook nu nog kan gebeuren. Het 

sacrament van de Doop wordt hier genoemd en ook het sacrament van het Heilig 

Avondmaal. Een sacrament is een teken dat door Christus zelf is ingesteld. Het 

is een teken dat de genade van de Heere laat zien en zorgt voor versterking van 

het geloof. Bij de doop is het een teken van de afwassing van de zonde. In 

kerkelijk Nederland kan de kinderdoop en de volwassendoop een strijdpunt zijn. 

Er met elkaar over spreken is prima, maar laat elkaar in de waarde.  

Als je hiermee met vragen zit, vraag het dan aan de Heere: Heere, wat moet ik 

doen? Dat geldt niet alleen voor vragen over de doop maar ook voor andere 

geloofsvragen en ook voor alles wat je nodig hebt in het dagelijkse leven.  

Hij is een hoorder van gebeden. Hij doet je herleven en geeft je de woorden in 

de mond om Hem te kunnen loven. Stel al je hoop op Hem want Hij is dat 

waard.  

 

Lezen/zingen Psalm 40:1 

 

Met heel mijn hart heb ik de HEER verwacht,         mij in de mond gegeven 

Hij heeft gehoord naar mijn gebed,          een nieuw lied tot zijn eer. 

mij uit de modderpoel gered,           Laat ieder die het zag 

mijn voet weer op een vaste grond gebracht.         stil zijn van diep ontzag 

Hij heeft mij doen herleven,           en hopen op de HEER. 

 



Vrijdag 9 juni 

 

Lezen Handelingen 3:1-11 

Tekst: Handelingen 3:8B  

en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. 

 

Ben je goed verzekerd? 

De genezing van mensen in de Bijbel staat niet op zichzelf. Er zit altijd een 

diepere laag in. Het gaat in de geschiedenissen niet om degene die genezen is 

maar om Degene Die geneest. Petrus en Johannes gaan naar de tempel. Dat is op 

het negende uur, tijdens het uur van het gebed. Het negende uur wordt gerekend 

vanaf zonsopgang en is ongeveer 3 uur ’s middags in onze tijdrekening. Een 

man die vanaf zijn geboorte kreupel is, wordt naar de tempelpoort gedragen. 

Deze tempel wordt de Schone genoemd. Dat deze zo genoemd wordt wil zeggen 

dat deze tempel in de volksmond de Schone wordt genoemd. De man zit daar als 

een bedelaar. In die tijd was er geen zorgverzekering en ook geen WAO, 

waardoor je een inkomen hebt om in je belangrijkste levensbehoeften te 

voorzien. Hij was niet verzekerd. Hoe zit dit met jou? Ben je goed verzekerd? 

Als je een auto hebt dan moet je deze verplicht verzekeren. Verzekeringen voor 

brand- en stormschade zijn niet verplicht maar veel mensen vinden het wel 

verstandig om zo’n verzekering af te sluiten. Datzelfde geldt voor een 

levensverzekering. Een beetje een vreemde naam, want het is een verzekering 

die geld uitkeert als je bent overleden. Een andere naam hiervoor is een 

overlijdensverzekering. Ook een vreemde naam want als je de wederkomst van 

Jezus in dit leven niet meemaakt, ben je sowieso verzekerd dat je zult overlijden. 

Het gaat er bij deze verzekering altijd om dat er geld wordt uitgekeerd om de 

kosten die verbonden zijn aan het overlijden te kunnen betalen. Ben je goed 

verzekerd? De enige echte levensverzekering heb je als je gelooft in de Heere 

Jezus. Dan ben je verzekerd van het eeuwige leven. Dat kost je geen geld en er 

wordt ook geen geld uitgekeerd bij jouw overlijden. Het is een verzekering 

waarbij je niet hoeft te twijfelen of je goed verzekerd bent. Het staat duidelijk in 

de Bijbel: wie in Jezus gelooft, wordt zalig.  

De man die kreupel is, hoopt wat geld te krijgen van Petrus en Johannes. Dat 

hebben ze niet. Wat ze wel hebben geven ze hem. Dat doen ze niet zelf. Dat 

geven ze in de naam van Jezus. Sta op en ga lopen, zeggen ze. En het wonder 

geschiedt. Hij kan lopen. Al lopende en springende looft hij God. Wat is dat 

mooi. Hij bedankt niet Petrus en Johannes maar hij looft God. Hij weet Wie hem 

heeft genezen. Loof je God ook? Bij Hem ben je goed verzekerd. 

 

Lezen/zingen Psalm 13:3 

 

Gij toch, Gij zijt mijn zekerheid. 

Gij helpt en redt mij op uw tijd. 

Mijn hart juicht om uw zegeningen. 

Den HEER zal ik mijn loflied zingen, 

want Hij heeft mij zijn gunst bereid. 

 



Zaterdag 10 juni 

 

Lezen Handelingen 3:12-20 

Tekst: Handelingen 3:17 En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid 

gedaan hebt, evenals uw leiders, 

 

Je kunt niet zeggen: ik heb het niet geweten. 

In de zuilengang van Salomo stroomde het volk samen. Er is een wonder 

gebeurd en daar willen de mensen meer van weten. Petrus spreekt hen aan met: 

Israëlitische mannen. Hoe kun je dan het beste het Evangelie uitleggen. Vanuit 

de Schriften die zij goed kennen. U kijkt ons zo doordringend aan, alsof wij door 

onze eigen kracht ervoor gezorgd hebben dat de man nu kan lopen, maar dat is 

niet zo. Het is de God van Abraham, Izak en Jakob. Het is de God van onze 

vaderen. Hij heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt. Ook hier wordt met de 

beschuldigende vinger gewezen. Jullie hebben Hem overgeleverd. Jullie hebben 

Hem verloochend voor Pilatus. Dat deden jullie door te roepen om gratie voor 

een moordenaar in plaats van op te komen voor de Heilige en Rechtvaardige. 

Dat is Jezus. Hij is opgewekt uit de doden. In Zijn naam hebben we de man die 

kreupel was sterk gemaakt. Door het geloof in Hem is deze man gezond 

geworden. Petrus gaat verder: En nu weet ik dat u het uit onwetendheid hebt 

gedaan. Het is allemaal gebeurd zoals God het wilde. Dan komt Petrus tot de 

kernopmerking: Kom tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden. 

Vanaf nu zijn zij niet meer onwetend. Ze kunnen niet meer zeggen: ik heb het 

niet geweten, ze zijn niet meer onwetend. De keuze is nu aan hen. Waar kiezen 

ze voor? en ook aan jou wordt de vraag gesteld: waar kies je voor? Je kunt niet 

zeggen: ik heb het niet geweten. Ook jij hebt het Evangelie gehoord. Je kunt het 

verwerpen en je kunt het aannemen. Een tussenweg is er niet. Als je de Heere 

Jezus aanneemt als jouw Verlosser, dan worden je zonden uitgewist.  

Er zijn schilders geweest die eerst iets hebben getekend en later over deze 

tekening heen een schilderij hebben gemaakt. Met speciale röntgentechniek is te 

zien wat er achter de oppervlakte van het schilderij getekend of geschilderd is. 

Met het menselijk oog is het niet te zien maar het is er wel. Zo zou je kunnen 

denken dat je zonden vergeven zijn maar er nog wel zijn. Petrus geeft hier 

duidelijk aan dat het zo niet is. Je zonden worden uitgewist. Dat betekent dat ze, 

door het geloof in de Heere Jezus, volkomen zijn weggevaagd. Wij kunnen 

mensen weleens vergeven maar het leed dat ons is aangedaan vergeten, dat doen 

we niet zo gemakkelijk. De Heere is geheel anders. Als Hij de zonden vergeeft 

zijn ze totaal uitgewist. Hij is een God van liefde en genade. 

 

Lezen/zingen Psalm 103:3 

 

Hij is een God van liefde en genade, 

barmhartigheid en goedheid zijn de daden 

van Hem die niet voor altijd met ons twist, 

die ons niet doet naar alles wat wij deden, 

ons niet naar onze ongerechtigheden 

vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 



Zondag 11 juni 

 

Lezen Handelingen 3:21-26 

Tekst: Handelingen 3:25B  

En in uw Nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. 

 

Door het Nageslacht wordt het nageslacht gezegend 

In het eerste vers kunnen we lezen dat Jezus in de hemel is totdat alle dingen 

worden hersteld. In het paradijs, in de begintijd van Adam en Eva, was alles 

goed. Door de zondeval is letterlijk en figuurlijk het onkruid gekomen. Het 

onkruid, ook onze zonden, dat welig tiert. Onkruid vergaat niet, zegt het 

spreekwoord. Dat klopt voor een deel. Onkruid blijft maar het zal vergaan als de 

Heere Jezus terugkomt. Dan zal alles worden hersteld in de hoedanigheid van 

voor de zondeval. Dat gebeurt niet op de aarde waarop wij nu leven. Dat zal zo 

zijn in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Dan is er geen enkele mens die 

kreupel zal zijn. Dan hoeft er niemand te genezen van een ziekte. De dood, de 

straf op de zonde, zal totaal worden uitgebannen. Er zal alleen maar vreugde zijn 

omdat allen die bij de Heere zijn, Hem ongeremd zullen loven. De profeten 

hebben geprofeteerd over de Profeet met een hoofdletter. Als voorbeeld wordt 

Mozes genoemd en daarna alle profeten vanaf Samuel. Er worden twee wegen 

voorgehouden. Niet luisteren naar de profeten, die de woorden van de Heere 

doorgaven, betekent dat de Heere je niet aanneemt als Zijn kind. Dat is niet 

vreemd want als je niet gelooft in Zijn Kind Jezus geloof je ook niet in Hem. En 

als je niet in Hem gelooft, wil Hij niets met je te maken hebben. Dat is in ons 

leven niet anders. Als iemand tegen jou zegt: ik vind je een irritant persoon en  

wat jij allemaal vertelt zijn leugens, dan wil je met zo iemand geen omgang 

hebben. Dat is heel logisch. Het omgekeerde is ook waar. Als er iemand is die 

graag met je praat en je goed naar elkaar luistert, dan wil je met zo iemand 

omgang hebben. Zo is het ook met de Heere. Als je naar Hem luistert en met 

Hem praat, dat is dat je  Hem aanroept in het gebed, dan wil Hij omgang met jou 

hebben. Petrus zegt: u bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God 

met uw vaderen heeft gesloten. Vanuit deze tekst klinkt zegen uit het verleden. 

In de dagtekst klinkt zegen naar de toekomst. Uit het Nageslacht wordt het 

nageslacht gezegend. Let op de hoofdletter van het eerste woord Nageslacht. Het 

gaat om de Heere Jezus. Het Kind Jezus dat volwassen is geworden en nu aan de 

rechterhand van de Vader zit. In Hem zal ons nageslacht worden gezegend. Van 

Hem mag je barmhartigheid verwachten. Hij bereidt de zaligheid voor in de 

Hemel voor wie Hem vreest door al de nageslachten.  

 

Lezen/zingen Gezang 66:3 

 

Hoe heilig is zijn naam! 

Laat volk bij volk tesaam' 

barmhartigheid verwachten, 

nu Hij de zaligheid 

voor wie Hem vreest, bereidt 

door al de nageslachten. 



Maandag 12 juni 

 

Lezen Handelingen 4:1-14 

Tekst: Handelingen 4:12  

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam 

onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. 

 

 

De zaligheid is het mooiste cadeau dat je kunt krijgen 

De leiders van de Synagoge en van het gerechtshof komen dreigend op Petrus en 

Johannes af. Ze zijn geërgerd. Ze willen voorkomen dat mensen gaan geloven in 

de opstanding van Jezus. Ze zetten de twee apostelen gevangen. Ze laten hen 

een nacht slapen in de gevangenis. Als je in een koude cel gevangen gezet 

wordt, ga je nadenken. De vraag kan bij je op komen: hoe kom ik hieruit? 

Intussen gaat de olievlek van het geloof in Jezus door. Het lijkt een zin die er 

maar los tussen staat, maar deze heeft wel degelijk zin om te vermelden. In vers 

4 staat: En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het 

aantal mannen werd ongeveer vijfduizend. Het werk van de Heilige Geest gaat 

door. Er kunnen mensen gevangen gezet worden om hun geloof maar de 

verbreiding van Gods Woord gaat door. In zendingsgebieden zijn zendelingen 

omgebracht omdat ze Gods Woord verkondigden. Altijd weer wees de Heere 

mensen aan om door te gaan. De zending gaat door omdat de Heere dit wil. 

Aan Petrus en Johannes wordt gevraagd door welke kracht of door welke naam 

zij de man die kreupel was, hebben genezen. Doordat Petrus en Johannes 

vrijmoedigheid hebben gekregen, spreken ze geen andere woorden tegen hen 

dan tegen mensen die werkelijk willen weten wie Jezus is en wat de Heilige 

Geest doet.  Ook tegen  de leiders van het volk wordt door Petrus en Johannes 

gezegd  dat ze handelen in de naam van Jezus Christus. U hebt Hem gekruisigd 

en door Hem staat de man die kreupel was, gezond voor u. De leiders zien de 

man en kunnen het betoog van de apostelen niet weerleggen. 

Als je jarig bent krijg je cadeaus. Niet omdat je het hebt verdiend, maar omdat 

het een feest is dat je weer een jaar gespaard bent. Je mag de Heere dan danken 

en een zegen vragen voor het komende levensjaar. Als je iets cadeau krijgt dan 

krijg je het voor niets. De leiders van het volk zijn niet jarig maar ze krijgen wel 

een cadeau. Petrus en Johannes geven hen de mogelijkheid om zalig te worden. 

Ze spreken in de wij-vorm en daarin mogen de leiders ook meedelen. Ze zeggen: 

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam 

onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. We weten dat ze   

het cadeau niet aanvaardden. Hoe is dit met jou. Geloof je in de Heere Jezus. 

Dan krijg je het mooiste cadeau dat je kunt bedenken, dat is de zaligheid.  

 

Lezen/zingen Gezang 16:2 

 

Hoe groot is zijn barmhartigheid    Zijn liefde duurt in eeuwigheid,   

voor allen allerwege,      en geeft om niet de zaligheid. 

zijn waarheid en zijn tederheid     Zingt, zingt Hem, halleluja. 

als overvloed van regen.      



Dinsdag 13 juni 

 

Lezen Handelingen 4:15-22 

Tekst: Handelingen 4:19B  

Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. 

 

Wat is jouw drijfveer om wel of niet te geloven in de Heere Jezus? 

Het gaat net als bij een rechtszaak. De verdachten, Petrus en Johannes, moeten 

de Raad verlaten. De rechters, de leiders van de Synagoge en het gerechtshof, 

gaan met elkaar overleggen. Ze zetten de feiten op een rij. Ze kunnen er niet om 

heen dat er een wonder is gebeurd. De man die zijn hele leven al kreupel was, is 

nu volledig gezond. Hij ging de Tempel in, lopend, springend en God lovend. 

Daar zijn de rechters getuigen van. Daar kunnen de verdachten niet voor worden 

veroordeeld. Ze zijn niet de enigen die het hebben gezien. Velen in Jeruzalem 

hebben het gezien. In het overleg komen ze tot de slotsom dat ze Petrus en 

Johannes gaan verbieden in de Naam van Jezus te spreken. Dat gaan ze doen 

met de grootste dreiging. Petrus en Johannes zijn hier niet van onder de indruk. 

Dat komt omdat ze zulke grote dingen hebben meegemaakt, zoals de uitstorting 

van de Heilige Geest. Zij moeten zich verantwoorden bij de Hoogste Rechter. 

Bij de Heere. Dat is voor hen veel belangrijker dan de belangrijkste rechtbank 

op aarde. Oordeel zelf, zeggen ze. Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen,  

meer naar u te luisteren dan naar God. Wij kunnen alleen maar spreken over wat 

wij gezien en gehoord hebben. De leden van de Raad beginnen nog harder te 

dreigen. Zij willen niet luisteren naar de apostelen, erger nog, ze willen niet 

luisteren naar de Heere. Hen straffen kunnen ze niet, want de vele getuigen van 

de genezing van de man die kreupel was, verheerlijken God. Angst voor het 

volk is voor hen een grotere drijfveer om Petrus en Johannes vrij te laten dan het 

ontzag voor de Heere.  

Wat is jouw drijfveer om wel of niet te geloven in de Heere Jezus? Een drijfveer 

is geen bestaand voorwerp. Het woord drijfveer bestaat uit twee woorden die 

aan elkaar zijn gezet. Drijf komt van drijven, aandrijven. Veer komt van een 

veerkrachtig voorwerp. Dat is een gespannen veer die er voor zorgt dat een 

werktuig in beweging blijft. Figuurlijk is drijfveer: dat wat ervoor zorgt dat je 

een bepaald iets doet. Wat is de drijfveer van wel of niet geloven? Als je niet 

gelooft in de Heere Jezus dan doe je dat vanuit je eigen overleggingen in je hart. 

Als je wel gelooft in de Heere Jezus, dan zul je erkennen dat je dat niet vanuit 

jezelf doet. De Drijfveer is de Heilige Geest. Hij zorgt ervoor dat je gelooft en 

dat je uit je geloof leeft. Geloof je niet? Vraag dan om de kracht van de Heilige 

Geest. Geloof je wel? Dan drijft niets je bij de Heere vandaan. 

 

Lezen/zingen Gezang 240:3 

 

Gij heilige gloed, zoete troost,      geef ons de moed, geef ons de macht, 

wees met ons, dat wij onverpoosd     de goede strijd hier te strijden, 

en vrolijk U ten dienste staan,      tot eind'lijk Gij ons zult bevrijden. 

dan drijft ons niets bij U vandaan.     Halleluja, halleluja! 

Schenk, Heer, ons kracht van uwe kracht, 



Woensdag 14 juni 

 

Lezen Handelingen 4:23-31 

Tekst: Handelingen 4:24A  

En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God 

 

Eensgezind  

Als Petrus en Johannes worden vrijgelaten, gaan ze naar hun eigen mensen. Dat 

doen wij ook. Als je je verhaal kwijt wilt, ga je naar mensen die heel dicht bij je 

staan. Als de twee apostelen hun verhaal hebben verteld, zou je verwachten dat 

er alom verbazing is over wat er is gebeurd. Daar lees je niets over. Wat opvalt 

is dat ze hun stem tot God verheffen en dat ze dat eensgezind doen. Het woord 

“harmonieus”, warm en goed samenklinkend, zou bij deze eensgezindheid van 

de gelovigen passen. Het is alsof ze samen met hun stem naar boven gericht, 

God de lof toeroepend, eren. Daarbij passen de woorden die de Heere zelf via de 

profeten heeft doorgegeven. Hier zijn het de woorden van David. Het begint met 

de erkenning wie de Heere is. Hij is de Schepper van alles en ook Degene Die  

van tevoren heeft bepaald hoe alles zal verlopen. Niets gebeurt er zonder dat Hij 

het weet. Joden en Jodengenoten roepen hier eensgezind als christenen tot de 

Heere. Hoe ze dat kunnen, zien we in het laatste vers. Zij werden allen vervuld 

met de Heilige Geest. Waar zorgde de Heilige Geest voor? Dat zijn twee dingen: 

ze spraken het Woord van God en zij deden dat vrijmoedig. In de andere verzen 

zien we een hele andere eensgezindheid. Herodes, Pilatus, de heidenen en de 

volken van Israël zijn eensgezind in het verwerpen van Jezus. Ze zijn niet 

eensgezind in het loven van God, maar ze zijn eensgezind tegen het 

verlossingswerk van Christus. De ongelovigen en de ongelovige religieuzen zijn 

hierin eensgezind. Het woord harmonieus past hier helemaal niet bij. Het is meer 

een grimmig blok van krampachtige tegenwerking van de dingen die de Heere 

heeft gedaan. Zij willen het Kind Jezus uitbannen alsof Hij er nooit is geweest.  

Hoe kunnen we harmonieus eensgezind worden? 

Een aantal jaren geleden was er in Engeland een televisieprogramma waarin 

koren meededen aan een wedstrijd. Een dirigente bedacht dat het mooi zou zijn 

om een koor te vormen van jongeren die het grootste deel van de dag op straat 

leefden. Ze kreeg het voor elkaar om een koor te vormen. Met haar 

enthousiasme werd het een harmonieus koor dat mee mocht doen met de 

wedstrijd.  Hier zie je dat een dirigent grote invloed heeft op een uitvoering. 

Zo is dat ook in een gemeente. Van belang is het dat een voorganger wijst op de 

werking van de Heilige Geest. Vervuld met de Heilige Geest zal een christelijke 

gemeente eensgezind worden. Eensgezind in het loven van de Heere Die het 

waard is om in harmonie samen Hem Zijn woorden terug te geven.  

 

Lezen/zingen Psalm 12:4 

 

Gods mond alleen spreekt woorden die niet falen, 

zuivere woorden, onvervalst en klaar, 

als zilver dat de smeltkroes zeven malen 

gelouterd heeft. Al wat God spreekt is waar.  



Donderdag 15 juni 

 

Lezen Handelingen 4:32-37 

Tekst: Handelingen 4:34 Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed; 

want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de 

opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. 

 

Voetsel voor voedsel 

De christelijke gemeente in Jeruzalem groeit. Dat komt door de apostelen die 

met grote kracht getuigenis afleggen van de opstanding van de Heere Jezus. 

Men heeft elkaar lief met een broederlijke liefde, ondanks het grote aantal van 

vijfduizend leden. Ook de grote dreiging van de kant van de overheid heeft hier 

geen invloed op. Zij hebben alles gemeenschappelijk. Nu is alles nog goed. 

Barnabas wordt als voorbeeld aangehaald: hij verkocht een akker en bracht het 

geld bij de apostelen. Hij is een Leviet uit Cyprus. Hij komt tot inkeer, want een 

Leviet mag geen grondbezit hebben maar moet wonen in de Levietensteden. Hij 

heeft hierbij geen eigen eer op het oog. Later zullen we lezen over Ananias die 

wel de eigen eer op het oog heeft. Hij verkoopt zijn grond maar hij geeft maar 

een deel van het geld aan de apostelen en doet alsof hij al het geld geeft.  

Barnabas en ook anderen, leggen het geld aan de voeten van de apostelen. 

Omdat het voor de voeten wordt gelegd kunnen ze, bij wijze van spreke, hun 

voeten erop zetten. Ze hebben de volledige beschikking over het geld. Aan 

iedereen wordt hiervan uitgedeeld wat ze nodig hebben.  

Het is voetsel voor voedsel. Voetsel bestaat niet. Bedoeld wordt: geld dat voor 

de voeten wordt gelegd. Het is bestemd voor de belangrijkste levensbehoeften.  

Er zijn veel spreekwoorden waar het woord voet of voeten in zit. In dit verband 

kunnen we zeggen dat de apostelen aan de voeten van Gamaliël zaten. Ze 

luisterden goed. Nog beter is het om te zeggen dat ze aan de voeten van Jezus 

zaten. Ze luisterden goed naar Hem en konden zo het Woord doorgeven.  

Ze hebben Hem op de voet gevolgd. Stap voor stap hebben ze Hem gevolgd. 

Iemands voetstappen drukken, wil zeggen: iemands voorbeeld volgen. De Heere 

Jezus was hun dienende Meester en zij waren zijn leerlingen. Ze hebben Zijn 

voorbeeld op dezelfde voet voortgezet. Ze weken niet af van alles wat Hij hen 

heeft verteld. Dat konden ze doen door de kracht van de Heilige Geest.  

Jezus is Zijn Vader ten voeten uit. Dat wil zeggen dat Hij Mens is en geheel één 

is met Zijn Vader.  

De christelijke gemeente in Jeruzalem hebben alles gemeenschappelijk. Naast 

het gemeenschappelijk hebben van geld voor wat ze nodig hebben, eren zij de 

Heere samen. Laten wij dat ook doen. Maak samen de Heere groot, want heilig, 

hoog in ere is de Heer der heren.  

 

Lezen/zingen Psalm 99:4 

 

Maakt Hem altezaam   Aan zijn voeten reik 

groot, verheft zijn naam.  Hem uw huldeblijk. 

Buigt u voor Hem neer,   Heilig, hoog in ere 

knielt voor Isrels Heer.   is de Heer der heren. 



Vrijdag 16 juni 

 

Lezen Handelingen 5:1-11 

Tekst: Handelingen 5:5B En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. 

 

Leugens hebben korte benen 

Leugens hebben korte benen, is een spreekwoord dat betekent dat een leugen 

snel uitkomt. Bij Ananias en Saffira zien we dat ook. Ze willen graag geëerd 

worden om het geld dat ze geven voor de christelijke gemeente in Jeruzalem.  

Ze verkopen een eigendom en een deel van het geld leggen ze aan de voeten van 

de apostelen en het andere deel houden ze zelf. Dat ze dit doen is geen 

probleem. Wat wel een probleem is, is dat ze doen alsof ze al het geld geven.  

Ze hoefden het eigendom niet te verkopen, zegt Petrus tegen Ananias. En een 

deel van het geld houden, dat mag ook. Het liegen is het grootste probleem. Ze 

liegen niet alleen tegen mensen maar tegen God de Heilige Geest. Dat wordt 

Ananias zo zwaar aangerekend dat hij direct na de woorden van Petrus neervalt 

en de geest geeft. Direct daarna wordt hij begraven. Zijn vrouw Safirra komt 

drie uur later bij de apostelen. Ze krijgt de gelegenheid om de waarheid te 

vertellen. Ze weet niet dat haar man inmiddels is begraven. Ze krijgt een vraag 

waarop ze alleen ja of nee hoeft te zeggen. Waar kiest ze voor?  Petrus stelt de 

vraag: zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei: Ja, voor 

zoveel. Nadat Petrus haar verwijt dat ze samen met haar man de Geest heeft 

verzocht, valt zij neer en overlijdt. Ook zij wordt begraven. Er kwam grote vrees 

over de gemeente en allen die het hoorden. Het is ook voor ons een 

indrukwekkende geschiedenis. De leugen heeft hier wel hele korte benen. 

Je zou het volgende kunnen denken: Dat Petrus degene is die hen aanspreekt op 

hun leugen, dat komt vreemd over. Hij was het toch die de Heere Jezus drie 

maal heeft verloochend? Wat is het verschil met Ananias en Saffira? Er zijn drie 

verschillen. In de eerste plaats was het geen vooropgezet plan van Petrus om te 

liegen. In de tweede plaats had hij niet zijn eigen eer op het oog en in de derde 

plaats heeft hij schuld beleden. Drie maal heeft hij Jezus verloochend en na de 

opstanding van de Heere Jezus heeft Hij drie maal gezegd dat Hij Hem lief 

heeft. Hoe kun je op de juiste wijze geven zonder bijbedoelingen? Dat kan 

alleen als je als basis de liefde hebt. Als je geeft, doe dit dan uit liefde tot de 

Heere. Dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Sommige directeuren 

van zeer grote bedrijven geven veel geld aan goede doelen. Het is mooi dat ze 

dat doen maar, een lied van Johannes de Heer zegt het: wat gedaan is uit liefde 

tot Jezus dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Als je uit liefde, vanuit 

Zijn liefde voor jou, het goede doet, mag dat je verheugen. De Waarheid zal het 

dan voor het zeggen hebben en de leugen zal voorgoed verstommen. 

 

Lezen/zingen Psalm 107:19 

 

Wie nooddruft heeft, hij hope;   Al wie het goede doet 

een herder is de Heer.    zal zien en zich verheugen; 

Hij doet de toekomst open,   de waarheid spreekt voorgoed, 

hun leven neemt een keer.   verstommen zal de leugen. 



Zaterdag 17 juni 

 

Lezen Handelingen 5:13-16 

Tekst: Handelingen 5:14-15  

En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden, menigten 

van zowel mannen als vrouwen, zodat zij de zieken naar buiten droegen op de 

straten en hen op bedden en ligmatten legden, opdat, wanneer Petrus 

voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. 

 

Petrus kan niet in de schaduw van Jezus staan 

Als je niet in iemands schaduw kunt staan, dan kun je niet aan hem tippen. Die 

ander is dus veel beter dan jij. Petrus kan niet in de schaduw van Jezus staan. 

Dat zegt hij zelf. Hij geeft zelf aan dat hij de wonderen doet in de naam van 

Jezus. Opvallend is het in onze dagtekst dat er een menigte van mensen tot 

geloof komt en dat ze zieken naar buiten dragen zodat, als Petrus voorbijkomt, 

zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. De mensen geloven zo 

sterk in het handelen van Petrus in de naam van Jezus, dat het genoeg is als 

Petrus alleen maar zijn schaduw op zieken laat vallen. Het is hetzelfde geloof als 

de hoofdman van wie de knecht ziek was. Jezus hoefde van hem niet te komen. 

Hij heeft zoveel geloof dat hij tegen Jezus zei:  spreek een woord en mijn knecht 

zal gezond zijn. Meer heeft hij niet nodig. Spreken is genoeg en bij de gelovigen 

in Jeruzalem is de schaduw van Petrus genoeg. Zelfs een menigte uit 

omliggende steden komt naar Petrus. Het is duidelijk dat het niet alleen gaat om 

de wonderen want er werd een menigte van mensen toegevoegd aan de 

gemeente. Als het alleen om de wonderen was gegaan, zouden de mensen terug 

zijn gegaan naar hun huizen en niet meer terug komen.  

Als het erg warm en zonnig is, dan is schaduw een weldaad. Als je in de 

schaduw van de Almachtige verkeert, dan word je niet verteert door de zon en 

ook niet door de zonde. Door de schaduw van de Heilige Geest kunnen zieken 

weer gezond worden. Daarvoor is het nodig om te geloven in Zijn kracht. In de 

naam van Jezus kan een menigte van mensen tot geloof komen. Heb je het 

gevoel dat je wordt verteerd door alle ellende die op je af komt. Vraag dan aan 

de Heere of Hij je wil beschermen met Zijn schaduw.  

In de toekomst is schaduw niet meer nodig want er zal geen zon en ook geen 

zonde  meer zijn. De Heere zal dan over je lichten als je nu gelooft in de Heere 

Jezus. Hij is dan jouw Licht dat niet verteert maar alleen maar weldadig is.  

 

 

Lezen/zingen Gezang 431:2 

 

De hemelmachten met ons mee 

willen U eer betonen. 

Al wat op aarde, in lucht of zee 

mag in uw schaduw wonen,' 

het prijst U, die de Schepper zijt, 

die 't al zo schoon hebt toebereid. 

Geeft onze God de ere! 



Zondag 18 juni 

 

Lezen Handelingen 5:17-23 

Tekst: Handelingen 5:21 Toen zij dit gehoord hadden, gingen zij tegen de 

ochtend de tempel in en gaven onderwijs. 

 

Geen enkele religie kan Gods onderwijs tegenhouden 

We moeten ons realiseren dat de macht van satan beperkt is. In de hemel heeft 

hij geen enkele zeggenschap. De haat tegen Jezus was er al in Bethlehem. In de 

woestijn werd Hij heel direct verzocht door de duivel. De hogepriester en allen 

die bij hem waren, zijn in het gedeelte dat we hebben gelezen, een verlengstuk 

van de machthebber van de duisternis. Ze zetten de apostelen vast in de 

openbare gevangenis. Niet in een joodse - en ook niet in een christelijke 

gevangenis. De wereld en de religie gaan hand in hand om te proberen de 

verkondiging van het verlossingswerk van Jezus tegen te gaan. Ook al zetten ze 

de apostelen gevangen, er is geen enkele religie die Gods onderwijs kan 

tegenhouden. Zelfs als de apostelen, net als Johannes de Doper, zouden worden 

onthoofd, zou Gods onderwijs niet tegengehouden kunnen worden.           In de 

afgelopen jaren zijn, door terroristen, veel mensen onthoofd of omgekomen bij 

bomaanslagen. Je zou de hogepriester en zij die bij hem horen terroristen 

kunnen noemen. Een terrorist is iemand die geweld gebruikt met een religieus of 

politiek doel. Met geweld worden de apostelen vastgezet in de gevangenis. De 

hogepriester, de Saduceeën, de Raad en de oudsten komen bij elkaar. Ze nemen 

het besluit de apostelen uit de gevangenis te halen om hen te kunnen berechten. 

Wat zal de verbazing groot zijn geweest toen bleek dat de apostelen niet meer in 

de gevangenis waren. Degenen die ze ophalen, weten zeker dat de gevangenis 

zorgvuldig was afgesloten. De Heere wilde dat de apostelen nog verder gaan 

met het geven van onderwijs. Dat gaat niet over taal- of rekenlessen. Het is 

hoger onderwijs. Onderwijs van Boven en onderwijs voor iedereen hier 

beneden, om te leren wat het belangrijkste is in dit leven en wat er nodig is om 

het eeuwige leven te verkrijgen.  Het religieuze doel is: de Heere de eer geven 

die Hij verdient. Daar komt geen geweld bij kijken. Wel een geweldige kracht. 

Kracht van de Heilige Geest. Door die Kracht worden deuren geopend die met 

kettingen en sterke sloten zijn afgesloten. Door die Kracht worden harten 

geopend. Harten worden geopend door Hem en door het Woord. Dat gebeurde 

toen, via het onderwijs van de apostelen zoals Jezus hen dat voordeed en ook 

vandaag door de prediking van herders en leraren in heel veel gemeenten.   

 

Lezen/zingen Gezang 402:10 

 

Wat Ik gedaan heb en geleerd, 

zult gij ook doen en leren, 

opdat mijn Vader wordt geëerd, 

zijn rijk zal triomferen; 

en loop niet 's werelds wijsheid na, 

dat niet uw schat verloren ga, 

laat u door Mij gezeggen. 



Maandag 19 juni 

 

Lezen Handelingen 5:24-33 

Tekst: Handelingen 5:26 Toen ging de bevelhebber er met de dienaars heen en 

bracht hen zonder geweld mee, want zij waren bevreesd voor het volk dat ze 

anders gestenigd zouden worden. 

 

Emotie is een slechte raadgever 

Vertwijfeld vragen de theologen van die tijd zich af wat er volgt. Er komt 

iemand bij hen die vertelt dat de mannen uit de gevangenis zijn en  in de tempel 

onderwijs geven aan het volk. Zonder geweld nemen ze de onderwijzers mee. Ze 

doen dat zonder geweld want ze vrezen het Godvrezende volk. Ze zijn bang dat 

ze gestenigd zullen worden. Het was hen al eerder verkondigd door Petrus en 

Johannes, dat er een weg is waarin angst voor de dood niet nodig is. Dat is de 

Weg. Die Weg is Jezus. Door het geloof in Hem kunnen ook zij zalig worden. 

Ook hier wordt hen voorgehouden dat men God meer gehoorzaam moet zijn dan 

mensen. Met andere woorden, de apostelen kunnen niet anders dan de 

heilsfeiten verkondigen. Deze worden de Raad weer voorgehouden. Ze zijn 

zondaar en hebben Jezus omgebracht aan het kruishout. De weg die hen wordt 

voorgehouden is die van bekering en vergeving van zonden. Wat is hun reactie?  

Ze barsten uit in woede en maken plannen om de apostelen te doden.  

De emoties lopen hoog op. Eerst is er angst en nu zijn ze woedend.  

Emotie is een slechte raadgever. Een mens lijdt dikwijls het meest door het 

lijden dat hij vreest. Hierbij wordt ook bedoeld dat het onnodig is angst te 

hebben voor iets dat nooit zal plaatsvinden. De angst voor het volk was 

onterecht want zij handelden niet uit emoties maar loofden God door de kracht 

van de Heilige Geest. Wat hadden de leiders, die bang waren hun leiderschap te 

verliezen, moeten doen? Wat is wijsheid?  Als zij hun wijsheid hadden gericht 

op Gods Woord en niet op hun emoties, dan zou er geen woede in hen zijn 

opgekomen. Integendeel. Ze zouden de woorden van de apostelen hebben 

aanvaard en dezelfde vraag hebben gesteld die met Pinksteren was gesteld:  

wat moeten wij doen? Dan hadden ze zich bekeerd en zouden ze ook God zijn 

gaan loven.  

Hoe word je wijs? Je wordt wijs als je je laat leiden door de Heere. Als je Hem 

vreest, zul je verheugd bij Hem de vrede vinden. Heb je ergens angst voor, 

schuil dan bij Hem want zalig zijn zij die schuilen aan Zijn hart.  

 

Lezen/zingen Psalm 2:4 

 

O machtigen, o koningen, weest wijs. 

Laat u gezeggen, rechters zonder rede. 

Vreest God den HEER en dient Hem naar zijn eis, 

verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede. 

Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde 

gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart 

en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. 

Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart. 



Dinsdag 20 juni 

 

Lezen Handelingen 5:34-42 

Tekst: Handelingen 5:39 als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, 

opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. 

 

Een verstandig mens rekent met God 

Gamaliël is een verstandig man. Hij zegt dat als iets van God afkomstig is, je dit 

niet kun t afbreken. Sterker nog, je zou er achter kunnen komen dat je strijdt 

tegen God. Dat is een strijd die bij voorbaat verloren wordt. Gamaliël geeft een 

aantal voorbeelden waarbij is gebleken dat het niet van de Heere kwam. Het 

mensenwerk werd afgebroken. Gods werk houdt eeuwig stand. De Raad vindt 

de argumenten zo overtuigend dat ze de apostelen laten gaan. Voordat ze dit 

doen, worden de apostelen gegeseld en wordt hen verboden nog verder te 

spreken in de Naam van Jezus. De apostelen waren blij. Niet omdat ze weer vrij 

waren maar omdat ze waardig waren omwille van de Naam van Jezus deze 

vernedering te ondergaan. Ze bleven in de Tempel en bij de huizen onderwijs 

geven en Jezus Christus verkondigen. Dat deden ze iedere dag. 

Na het stil gebed, voorafgaand aan een kerkdienst, worden Votum en Groet 

uitgesproken door de voorganger. Het Votum is: Onze hulp is in de Naam van 

de HEERE, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, Die trouw houdt tot in 

eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen. Naast de hulp die we 

van de Heere mogen krijgen, zien we dat Hij de Schepper is van alles.  Zijn 

trouw blijft altijd.  Vandaag gaat het over de laatste regel: dat Hij de werken van 

Zijn handen niet laat varen. Dat is de laatste regel van Psalmen 138. 

Dat is troostrijk. Het werk van Zijn handen is alles omvattend. Alles wat in Zijn 

Naam is begonnen, zal Hij voleinden. Een verstandig mens rekent met God. Dat 

deed Gamaliël ook. Hij had het goed begrepen. Wat de Heere begint, maakt Hij 

ook af. Vertrouw op Hem. Hij zorgt ervoor dat het Bijbels onderwijs doorgaat. 

Daar gebruikt Hij altijd weer mensen voor. Hij wil jouw Gids zijn in heel je 

leven. Als je je laat leiden door Hem in je leven, dan zal Zijn Geest ervoor 

zorgen dat je zicht krijgt op het eeuwig vergezicht.  

 

Lezen/zingen Gezang 244:4 

 

Eenmaal zal Hem alles prijzen, 

de Geest zal allen onderwijzen: 

wie wederstond, wordt overmocht. 

Geest van liefde, wijsheid, krachten, 

de wereld blijft uw leiding wachten, 

zo vaak hebt Gij uw volk bezocht. 

Jeruzalem, treed uit, 

verheug u als een bruid, 

zie uw Koning! 

Uw schreden richt 

de Gids ten licht: 

Hij opent eeuwig vergezicht. 



Woensdag 21 juni 

 

Lezen Handelingen 6:1-7 

Tekst: Handelingen 6:7A En het Woord van God verbreidde zich en het aantal 

discipelen in Jeruzalem nam sterk toe 

 

Als problemen zijn opgelost, kan de verbreiding van het Woord doorgaan 

De Griekssprekenden beginnen te morren tegen de Hebreeën. Zij vinden dat hun 

weduwen, bij het dagelijks dienstbetoon, over het hoofd worden gezien. Dat is 

discriminatie. Discriminatie is op een oneerlijke manier mensen achterstellen bij 

anderen. Het is het negatieve woord van heiligen. Je bent geheiligd als je door je 

geloof apart bent gezet. Je krijgt, uit genade, een bijzondere plaats. Werkelijk 

heilig ben je alleen door de genade van God. Discrimineren doet de Heere niet. 

Dat doen alleen maar mensen. Soms hoor je het mensen zeggen: ik discrimineer 

niet. Daarna komt er een zin waarin een bevolkingsgroep of persoon wordt 

genoemd waarvan de spreker zegt dat hij hem niet discrimineert. Het lijkt 

eenvoudig om niet te discrimineren maar dat valt wel tegen. Als er een net 

iemand samen met een zwerver naar je toe komt, zul je toch snel de neiging 

hebben om als eerste met de nette persoon in gesprek te gaan. 

De twaalf apostelen roepen iedereen bij elkaar. Ze geven aan dat het niet goed is 

voor hen om bezig te zijn met het dienen aan de tafels. Zij zijn geroepen om 

Gods Woord te verkondigen en ze willen graag dat daarvoor geen andere 

activiteiten in de plaats komen. Zij zijn herders en leraren. Ze stellen voor om 

naast de bedienaars van het Woord diakenen aan te stellen. Dat moeten gelovige 

mensen zijn die vol zijn van de Heilige Geest en van wijsheid. De menigte vindt 

het een goed voorstel. Er worden zeven mannen gekozen. Als eerste wordt 

Stefanus genoemd. Daarbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat hij een man is vol 

van geloof en van de Heilige Geest. Hij voldoet geheel aan de voorwaarden om 

diaken te kunnen worden. Vervolgens worden de andere zes mannen genoemd. 

Nadat ze hebben gebeden, leggen de apostelen de handen op de diakenen. Zo 

worden ze in het ambt bevestigd. De Heere wordt hierbij volledig betrokken. 

Dat is belangrijk. Dat heeft ook vérstrekkende gevolgen, want het Woord van 

God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe.  

Zijn er problemen in een christelijke gemeente. Zorg er dan voor dat deze 

worden opgelost. Als de problemen zijn opgelost, kan de verbreiding van het 

Woord doorgaan. Discriminatie blijft dan achterwege en vrede wordt gesticht. 

 

Lezen/zingen Psalm 34:5 

 

Komt kind'ren, hoort mij aan. 

Wie vindt een leven lang en goed? 

Hij die Gods wil met vreugde doet 

en in zijn dienst wil staan. 

Weerhoud uw tong van kwaad 

zodat gij niemand schade doet. 

wijk van het kwade en doe goed, 

sticht vrede metterdaad. 



Donderdag 22 juni 

 

Lezen Handelingen 6:8-15 

Tekst: Handelingen 6:15 En allen die in de Raad zaten, hielden hun ogen op 

hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. 

 

Door het geloof in de Heere Jezus zul je stralen als Stefanus  

Stefanus doet grote tekenen onder het volk. Dat doet hij vol geloof en kracht. 

Dat is geen mensenwerk, maar Gods werk. Een aantal mensen van twee 

synagogen redetwist met Stefanus. Zij spreekt, net als Stefanus, Grieks. 

Daarmee is ook gelijk gezegd wat ze met elkaar gemeen hebben. Dat is alleen de 

spreektaal en niet de geloofstaal. Stefanus spreekt met wijsheid door de kracht 

van de Heilige Geest. Daar kunnen de Griekstalige joden niet tegenop. Omdat ze 

het met hun eigen wijsheid niet kunnen redden, gaan ze andere mannen 

aanzetten om leugens te verspreiden. Ze zeggen dat ze Stefanus lasterlijke taal 

hebben horen spreken tegen Mozes en God. Dat brengt opschudding teweeg bij 

het volk en hun geestelijke leiders. Stefanus wordt opgepakt en naar de Raad 

gebracht. Hier gaat het net als bij Jezus, vlak voor Zijn kruisiging. Er worden 

valse getuigen ingeschakeld om tot een veroordeling te kunnen komen. En dan 

gebeurt er iets heel wonderlijks. De Raad kijkt naar het gezicht van Stefanus en 

ziet dat het gezicht van hem is als dat van een engel. Wat moet dat een 

schitterend gezicht zijn geweest. Letterlijk en figuurlijk.   

Eens zei iemand tegen een opa die zijn eerste kleinkind bij zich had: je straalt 

helemaal. Van een kleinkind kan een oma of opa zo’n intens gelukkig gevoel 

krijgen, dat deze er van gaat stralen. Helaas maken niet alle oma’s en opa’s dit 

mee maar waar het wel gebeurt, is dit maar een kleine afschaduwing van het 

stralende gezicht van Stefanus. Hij straalde als een engel. Je zou verwachten dat 

de mensen die dit zien, gaan geloven in Die Jezus, Die door Stefanus wordt 

verkondigd. Maar dat gebeurt niet.  

Geloof je in de Heere Jezus? Als dat zo is, zul je eens stralen als Stefanus. Dat is 

als je de Heere mag zien na dit leven op aarde. Dan zul je Zijn stralende 

aangezicht mogen zien. Dat zal een onbeschrijflijke ervaring zijn. Het is nu nog 

niet volledig te bevatten, maar dan begint de grote zomer waarin niet alleen de 

mensen die de Heere loven, zullen stralen maar ook de nieuwe hemel en de 

nieuwe aarde. God zal zich dan openbaren in heel zijn kreatuur.  

 

Lezen/zingen Gezang 288:1 

 

Eens komt de grote zomer 

waarin zich 't hart verblijdt. 

God zal op aarde komen 

met groene eeuwigheid. 

De hemel en de aarde 

wordt stralende en puur. 

God zal zich openbaren 

in heel zijn kreatuur. 

 



Vrijdag 23 juni 

 

Lezen Handelingen 7:1-3 en 45-53 

Tekst: Handelingen 7:51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u 

verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. 

 

Kies je voor de ontrouwe voorvaderen of voor de Vader in de hemel? 

De hogepriester vraagt aan Stefanus of het klopt wat de getuigen zeggen. 

Stefanus gaat de Raad geschiedenisles geven. Hij begint bij Abraham en komt 

via Izak, Jakob, Jozef, Mozes, Jozua en David uit bij Salomo. Dit wordt in 53 

verzen beschreven. De eerste verzen en het laatste gedeelte hebben we gelezen. 

Stefanus spreekt de Raad aan met mannenbroeders en vaders. Hij geeft daarmee 

aan dat zij een grote verantwoordelijkheid hebben. Geven ze hun kinderen, ook 

hun geestelijke kinderen, het goed voorbeeld of volgen ze de vaderen na die 

ontrouw waren ten op zichte van de Heere? Willen ze de Heere dienen of willen 

ze voor zichzelf een hemel op aarde hebben. Salomo bouwde voor de Heere een 

huis. Stefanus houdt de Raad voor dat de Heere geen tempel op aarde wil 

hebben waar Hij gaat wonen. De hemel is voor Hem een troon en de aarde is een 

voetbank voor Zijn voeten. Het zal hier op aarde nooit meer worden zoals het 

lang geleden was in het paradijs. Daarom komt er, als Jezus terugkomt, een 

nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De aarde waar we nu wonen, wordt niet 

opgeknapt. Als dat wel zou gebeuren, zou de kans bestaan dat de geschiedenis 

van Adam en Eva weer opnieuw begint. Daarom komt er een volledig nieuwe 

aarde. Dan zal er geen zondeval meer komen. De Raad wordt verweten dat ze 

zich verzet tegen de Heilige Geest. Dat is de grootste fout die zij maakt. 

Stefanus houdt zich niet in. Hij had het allemaal voorzichtiger aan kunnen 

pakken maar hij wist dat dit geen enkele nut heeft. De waarheid moet worden 

verkondigd zonder opsmuk. Nog beter: De Waarheid met een hoofdletter moet 

worden verkondigd. Ook al heeft dit grote gevolgen. Zachte heelmeesters maken 

stinkende wonden. Het is nu aan de Raad om te gaan kiezen. Kiezen ze voor de 

ontrouwe voorvaderen of voor de trouwe Vader in de hemel? Zij zetten de 

ontrouw voort. Hoe is dit met jou? Kies je voor de ontrouwe voorvaderen of kies 

je voor de trouwe Vader in de hemel? Een belangrijke vraag die gevolgen heeft 

voor het wel of niet wonen in de nieuwe hemel of op de nieuwe aarde. 

 

Lezen/zingen Psalm 69:9 

 

Hemel en aarde, prijst om strijd den HEER, 

gij grote zee en alle watervloeden. 

Vrijwaren zal hij Sion en behoeden, 

in Juda 's lot brengt Hij een ommekeer. 

Men zal weer wonen in 't beloofde land, 

een nieuw geslacht vindt daar bij u nieuw leven 

en Gij zult met een koninklijke hand 

al wie uw bijzijn zoeken woning geven. 

 

 



Zaterdag 24 juni 

 

Lezen Handelingen 7:54-60 en 8:1A 

Tekst: Handelingen 8:1A En Saulus stemde in met zijn dood. 

 

Mensen komen en gaan maar het werk van de Heilige Geest blijft bestaan. 

Gisteren lazen we in vers 51: Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u 

verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Vandaag zien we de reactie op deze 

woorden van Stefanus. Zij die de rede van Stefanus horen, barsten hun harten 

van woede, roepen met luide stem en stoppen hun oren dicht. Ze doen precies 

wat Stefanus zegt. Ze zijn hardnekkig in het onbesneden zijn van hart en oren. 

Dat wil zeggen dat ze zich niet willen bekeren tot de Heere Die een liefdevol 

hart heeft en Die Zijn oren te luisteren legt naar mensen die Hem aanroepen.  

De woedende mensen werpen Stefanus de stad uit en stenigen hem.  

Als je de handen uit de mouwen moet steken om zwaar en warm werk te kunnen 

verrichten, ga je de warmste kleren, zoals een jas, uittrekken. Dat doen de 

mensen die gaan stenigen ook. Zij leggen de kleren aan de voeten van Saulus. 

Deze mensen zijn niet het middelpunt van de geschiedenis. Dat is Stefanus.  

Of nog beter, dat is Jezus. Stefanus ziet Hem aan de rechterhand van God.  

Hij vertelt de mensen die hem stenigen wat hij allemaal ziet. Tot op het laatst 

verkondigt Hij hoe mensen behouden kunnen worden. Hij herhaalt wat Jezus 

ook heeft gezegd bij Zijn kruisiging: Heere, reken hun deze zonde niet toe!  

De zonde van het stenigen, kan vergeven worden. Dat kan als ze gaan geloven in 

het verzoenend bloed van de Heer Jezus. De zonden kunnen zo ook jou worden 

vergeven.  

We hebben kennis gemaakt met Stefanus. Zijn geschiedenis was kort en heftig. 

Wat zou het toch mooi zijn geweest als Stefanus niet jong zou zijn overleden 

maar dat hij 1000 jaar zou zijn geworden. Dan kon hij doorgaan met het 

verkondigen van Jezus. De Heere heeft anders beslist. Zijn Woord, waarin ook 

deze geschiedenis staat, wordt al meer dan 2000 jaar verkondigd over de hele 

wereld. Mensen komen en gaan maar het werk van de Heilige Geest blijft 

bestaan. Er staat al een nieuwe Goed Nieuws-brenger klaar. Dat is Saulus.  

Dat zou je hier niet denken. Want in het eerste vers van hoofdstuk 8 staat: En 

Saulus stemde in met zijn dood. Hij stond er helemaal achter dat Stefanus werd 

gestenigd. Niets veranderlijker dan de mens. In dit geval: gelukkig maar.  

Harten kunnen hard zijn maar als de Heere je hart raakt, gaat er wat veranderen. 

Beter gezegd dan verandert alles. Een ongelovige wordt gelovige. Hoop op een 

goed en gezond leven wordt een vaste hoop van het behoud.  

Een heiligenvervolger wordt zelf een heilige. Heilig, gelovig,  word je door de 

Vader, de Zoon en de Heilige Geest Die levend maakt. 

 

Lezen/zingen Gezang 109:6 

 

God uit God, eerste-geboren,  schenk ons leven uit uw bronnen, 

licht uit licht, o zonneschijn,  door uw adem aangeraakt 

in wiens lichaam uitverkoren  zingen wij tot Vader, Zoon en 

heiligen slechts heilig zijn,  Heilige Geest die levend maakt. 



Zondag 25 juni 

 

Lezen Handelingen 8:1-8 

Tekst: Handelingen 8: 8 En er ontstond grote blijdschap in die stad. 

 

Waar word je blij van? 

Vanaf de dag dat Stefanus gestenigd is, komt er een grote vervolging van de 

gemeente van Jeruzalem. Ze worden allen verspreid. Stefanus wordt begraven.  

Er was grote rouw over hem. Ook al weet je dat iemand overleden is die bij zijn 

sterven getuigt dat hij Jezus ziet aan de rechterhand van God, dan nog is er rouw 

over zo iemand. Het is normaal dat je rouwt over de dood van een bekende. Hoe 

dichter iemand bij je heeft gestaan, hoe groter de rouw is. Wel kan het geloof je 

tijdens het rouwproces vertroosten.  

Saulus heeft de gemeente verwoest. Hij bracht veel gelovigen naar de 

gevangenis. Als hij zelf gaat geloven, toont hij hier berouw over. Het woord 

rouw staat dicht bij het woord berouw. In beide woorden gaat het over 

droefheid. In het woord rouw is het droefheid over een ander en bij het woord 

berouw gaat het over droefheid wat je een ander hebt aangedaan. Die ander kan 

ook Ander met een hoofdletter zijn. Berouw over de zonden die je hebt gedaan 

tegen de Heere. De gelovigen, die vertrokken zijn uit Jeruzalem, verkondigen 

het Woord op de plekken waar ze op dat moment zijn. Mensen worden verspreid 

en Gods Woord wordt verbreid. Als je iets verbreid dan zorg je ervoor dat het 

overal gebracht wordt. Filippus gaat naar Samaria. Hij predikt daar Christus.  

De mensen in Filippus luisteren goed naar hem. Ze houden zich aan wat Filippus 

hun voorhoudt. Ze zagen de tekenen die Filippus deed. Onreine geesten verlaten 

luid schreeuwend de mensen waar ze hun intrek hadden genomen. Veel zieken 

worden genezen. In Samaria gebeuren grote dingen. Ongeneeslijk zieken 

worden helemaal gezond en harde harten gaan liefdevol geloven in de Heere 

Jezus. Dan kan er maar één ding gebeuren. Er ontstaat dan grote blijdschap. 

Waar word je blij van? Een bekend violist en dirigent deed een uitspraak over 

zingen. Hij zei: van zingen word je gelukkig. Van samen zingen word je nog 

gelukkiger. Als dat al geldt voor volksliedjes dan geldt dat nog meer voor 

christelijke liederen. Daar wordt je heel gelukkig van want met het zingen van 

deze liederen zing je niet voor jezelf maar voor De Heere die mensen gezond 

maakt in het tijdelijke leven en voor het eeuwige leven waarin er geen zieken 

meer zullen zijn. Als je dat weet ga je vanzelf een feestlied inzetten. 

 

Lezen/zingen Psalm 33:1 

 

Komt nu met zang en roert de snaren,  

gij volk, dat leeft van 's HEREN recht. 

Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 

een lofzang in de mond gelegd. 

Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren 

't feestlied ingezet! 

Meldt de blijde mare bij de klank der snaren, 

steekt de loftrompet. 



Maandag 26 juni 

 

Lezen Handelingen 8:9-25 

Tekst: Handelingen 8:24B Bidt u voor mij tot de Heere 

 

Samen bidden,  daar gaat grote kracht vanuit 

Simon de Tovenaar doet bijzondere dingen. Het volk van Samaria staat er 

versteld van. Het is echter toverij. Het is niet van de Heere. Een groot bewijs dat 

het niet van de Heere is, kunnen we lezen in het laatste gedeelte van vers 9: 

Simon zei dat hij een groot man is. Als er wonderen worden gedaan door de 

kracht van de Heilige Geest, dan zal degene die uitgekozen is door de Heere om 

de wonderen te doen niet groot over zichzelf spreken maar alleen maar groot 

over Degene Die hem de kracht heeft gegeven om deze wonderen te doen. Dus 

als je iemand tegen komt die van zichzelf zegt dat hij een groot man is, dan weet 

je dat zo iemand niets doet door de kracht van de Heilige Geest. Gebeuren er 

dan wonderen, dan is het toverij. De mensen in Samaria hingen Simon aan. Deze 

man is de grote kracht van God zeggen ze. Dat gaat heel snel veranderen. Als 

Filippus het Woord verkondigt, komen velen tot geloof. Als je tot geloof komt, 

kun je niet vasthouden aan twee tegengestelde krachten. Toverij en kracht van 

de Geest staan lijnrecht tegenover elkaar. Je zult moeten kiezen. Velen worden 

gedoopt en ook Simon geloofde zelf en werd gedoopt. Echter heeft nog niemand 

de Heilige Geest ontvangen. Petrus en Johannes gaan naar Samaria en bidden 

dat de mensen de Heilige Geest mogen ontvangen. Simon gelooft wel maar 

heeft nog wel de begeerte om een groot man te blijven. Hij heeft er veel geld 

voor over om ook met hand-oplegging de Heilige Geest op mensen te kunnen 

laten vallen. De apostelen bestraffen hem. U bent niet oprecht, zeggen ze. 

Bekeert u van deze slechtheid en bidt tot God om vergeving. Dan vraagt Simon 

aan de apostelen om voor hem te bidden. Of dit is gebeurd, wordt niet vermeld. 

Het is niet belangrijk voor ons om dit te weten.  

In je leven kunnen er dingen gebeuren die een grote impact hebben op je 

dagelijkse leven. Een ziekte of iemand die je lief is overlijdt. Bidden om kracht 

en eventueel om genezing is nodig. Je kunt zelf bidden en daarnaast kun je 

vragen of er voorbede gedaan kan worden in je christelijke gemeente.  

De apostelen waren, nadat Jezus naar de hemel voer, eendrachtig met elkaar aan 

het bidden. Samen bidden, daar gaat grote kracht vanuit. Voorwaarde is wel dat 

de Heere wordt gevraagd om de juiste woorden uit te kunnen spreken. Als Hij 

de woorden in de mond legt, dan zal er werkelijk grote kracht vanuit gaan. Dan 

is het: wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Alleen bidden 

is goed. Dat mag niet onderschat worden. Maar als er voorbede gedaan wordt in 

de gemeente kan iedereen, ook thuis individueel, meeleven en voor je bidden.  

 

Lezen/zingen Psalm 65:1 

 

De stilte zingt U toe, o Here,  Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, 

in uw verheven oord.   tot U komt al wat leeft, 

Wij zullen ons naar Sion keren  tot U, o redder uit ellende, 

waar Gij ons bidden hoort.  die alle schuld vergeeft.  



Dinsdag 27 juni 

 

Lezen Handelingen 8:26-40 

Tekst: Handelingen 8:27B En hij stond op en vertrok  

 

De Heere loodst je naar de veilige haven 

Een engel van de Heere zegt tegen Filippus: Sta op en ga naar het zuiden, de 

weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. Wat doet Filippus. 

Er zijn verschillende mogelijkheden. Hij zou vragen kunnen stellen:  

Waarom wilt u dat ik daar heen ga?  of: U wilt dat ik naar een eenzame weg ga, 

is dat wel veilig? En als hij ziet dat het om één persoon gaat, een buitenlander, 

dan zou hij kunnen vragen: waarom moet ik naar deze ene persoon? Ik ben druk 

bezig om het Woord te verkondigen aan heel veel mensen in allerlei steden?  

De reactie van Filippus is een heel andere. Hij staat op en vertrekt.  

Wat kun je met veel vragen zitten. Zeker als de Heere je ergens voor roept. 

Iemand heeft je ergens voor nodig. Je denkt wat af. Hoe kan ik de problemen 

oplossen of hoe moet ik de juiste woorden spreken zodat de vragen goed worden 

beantwoord. Wat doet Filippus: hij gaat in totale afhankelijkheid van de Heere.  

Een kamerheer van de koningin van Ethiopië  gaat naar Jeruzalem om te 

aanbidden. We zouden hem ook de minister van financiën kunnen noemen. Hij 

is een belangrijke en machtige man. Maar hij is ook iemand die weet dat hij een 

afhankelijk persoon is. Afhankelijk van de Heere, want hij gaat in Jeruzalem 

aanbidden. In Jeruzalem ga je niet aanbidden als je gelooft in afgoden. Hij is op 

de terugweg naar zijn land. Hij zit op zijn wagen te lezen uit het Bijbelboek 

Jesaja. Dan komt Filippus weer in beeld. Eerst was er een engel. Nu komt de 

Geest Die tegen Filipppus zegt: Ga ernaartoe en voeg u bij de wagen. Hij hoort 

dat de kamerheer uit Jesaja leest. Hij vraagt aan de kamerheer: Begrijpt u ook 

wat u leest? Het antwoord dat Filippus krijgt is verrassend: Hoe zou ik dat 

kunnen, als niemand mij de weg wijst? Wat een geloofstaal is dit van de 

kamerheer. Hij begrijpt dat de woorden in de Bijbel geen woorden zijn voor het 

verleden maar dat de Bijbel een Wegwijzer is. Filippus legt hem Jesaja 53 uit. 

Dat gaat over Jezus. Filippus wijst hem de weg. Of nog beter: hij wijst hem de 

Weg met een hoofdletter. Jezus de Redder, de Zaligmaker. De kamerheer wordt 

gedoopt nadat hij zijn geloof heeft beleden. Filippus wordt door de Geest van de 

Heere weggenomen en de kamerheer zet zijn weg voort met blijdschap.  

Daarna gaat Filippus verder met de verkondiging van het Evangelie in veel 

steden. Ook daar wijst hij de Weg.  

De Heere wil jou de weg wijzen als een loods. Hij is de Loods. De wereld kan 

schipbreuk lijden maar Hij loodst je naar de veilige haven. Dat doet Hij als je net 

als de kamerheer zegt: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. 

 

Lezen/zingen Gezang 186:10 

 

Immers draagt gij als een gave        als de wereld schipbreuk lijdt. 

Hem die zich ten offer wijdt.        Hout dat 't bloed des lams zal laven, 

Gij, de loods, gij wijst de haven,        balsem, stromend wijd en zijd. 

 



Woensdag 28 juni 

 

Lezen Handelingen 9:1-9 

Tekst: Handelingen 9:9A En gedurende drie dagen kon hij niet zien 

 

De ogen moeten worden geopend 

Vandaag zien we Saulus die gaat geloven en morgen zien we Saulus die wordt 

vervuld met de Heilige Geest. Saulus is een rasechte Farizeeër. Hij vervolgt de 

christenen van Jeruzalem en zet ze in de gevangenis. Hij briest van dreiging, ja 

zelfs van moord. Hij wil dat de verbreiding van het Evangelie onmiddellijk 

wordt stilgezet. Dat gebeurt niet want onderweg naar Damascus wordt Saulus 

stilgezet. Plotseling verschijnt er een licht vanuit de hemel. Saulus valt op de 

grond. Een stem zegt tegen hem: Saul, Saul. Hij wordt twee keer aangesproken 

met zijn Hebreeuwse naam. Dat doen wij ook als we iemand misprijzend 

aanspreken. Als voorbeeld: Jan, Jan hoe kun je dat nou doen.  

Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?  Het is de enige vraag van Jezus. En Saulus 

stelt een aantal vragen nadat hij antwoorden heeft gekregen. Hij zal blijven 

zitten met vragen totdat hij vervuld is met de Heilige Geest. Wie bent U?, is de 

eerste vraag. Hij krijgt een duidelijk antwoord: ik ben Jezus. Die u vervolgd. 

Bevend en verbaasd vraagt hij aan Jezus: wat wilt U dat ik doen zal? Een betere 

vraag kun je niet stellen. Wat er ook gebeurt in je leven, vraag Hem wat Hij wil 

dat je zult doen. Saulus krijgt als antwoord dat hij de stad in moet gaan en dat 

hem daar gezegd zal worden wat hij moet doen. Saulus ziet Jezus maar de 

mensen om hem heen niet. Ze horen alleen de Stem. Als Saulus opstaat ziet hij 

Jezus niet meer. Nog sterker hij ziet helemaal niets meer. Hij is met blindheid 

geslagen. Hij wordt naar Damascus geleid en ziet gedurende drie dagen niets. 

Hij eet niet en hij drinkt niet en wacht op wat er gaat komen. 

De ogen moeten worden geopend. Dat gold voor Saulus zo en dat geldt voor 

ons. Voordat Saulus de ogen werden geopend, moest hij worden stilgezet. Zijn 

briesend dreiging voor christenen moest omgezet worden in vreedzame 

afhankelijkheid. Eerst afhankelijk van mensen. Daarom moest hij blind worden. 

Hij wordt geleid naar Damascus. Een paar dagen later wordt hij afhankelijk van 

de Heilige Geest.    Het kan zijn dat je ook wordt stilgezet.  

De manier waarop dit gebeurt, kan heel verschillend zijn. Bij Saulus was het 

nodig dat hij blind werd. Soms zijn we zo druk bezig met van alles en nog wat, 

dat er geen tijd is voor bezinning. Laat je dan leiden door de Heere Jezus.  

Vraag het Hem: Heere opent U mijn ogen zodat ik kan zien wat U van mij 

verlangt. Dan zal Hij jouw aandacht vestigen op de rechte wegen. 

 

Lezen/zingen Psalm 119:14 

 

Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, 

dat niet de lege vreugd' mijn hart bewege. 

Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. 

Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. 

Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, 

immers uw knecht is tot uw dienst genegen. 



Donderdag 29 juni 

 

Lezen Handelingen 9:10-19 

Tekst: Handelingen 9:18 A  

En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen 

 

Heb je al volledig zicht door de verlichting van de Heilige Geest?  

Ananias krijgt een visioen. Hij zegt hetzelfde als wat lang geleden Samuel zei: 

Zie, hier ben ik, Heere. Hij krijgt opdracht om naar Saulus te gaan. Wat doet 

Ananias. Hij stribbelt tegen. Dat is geen wonder want Saulus staat bekend als 

een fanatiek Farizeeër die macht heeft om christenen gevangen te zetten. Maar 

de Heere zegt tegen hem: Ga, want Ik heb Hem uitgekozen om Mijn Naam te 

brengen bij heidenen en Israëlieten. En Ananias gaat. Nadat hij Saulus de 

handen heeft opgelegd, zegt hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, 

namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat 

u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden.  

Saulus kan onmiddellijk weer zien. Hij staat op en wordt gedoopt. Hij gaat eten 

en wordt gesterkt. Dat is niet alleen lichamelijk zo, maar ook geestelijk want hij  

blijft enkele dagen in Damascus bij de discipelen..  

Saulus vallen, als het ware, de schellen van de ogen. Hij ziet weer alles wat er 

op aarde te zien is en, wat nog meer is, hij ziet alles waar de Heilige Geest hem 

zicht op geeft. Dat zijn de hemelse dingen.  

Als mensen op een bepaalde leeftijd komen, dan zijn er veel die problemen 

krijgen met lezen. De ogen gaan achteruit. Dan ga je naar de opticien. De 

opticien verricht metingen en zo kom je tot een leesbril waarmee je de letters op 

papier weer duidelijk kunt zien. Wat eerst een beetje troebel was, wordt nu weer 

helder. Je zou dat kunnen vergelijken met Saulus die tot geloof komt. Hij had 

veel kennis van het Oude Testament. Maar hij had geen zicht op het Woord voor 

de toepassing van het heden. Het was nog troebel voor hem tot hij tot geloof 

komt. Dat was toen hij aan Jezus vroeg: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? Het 

gevolg hiervan is dat hij gaat bidden. Wat zou hij hebben gebeden. Misschien 

wel de woorden die we zien in gezang 230 vers 5: Doe uw Geest ook in mij 

werken, schenk mij Uw genade nu en de laatste regel:  maak ook mij Uw 

onderdaan.  Als Ananias hem de handen oplegt vallen hem als het ware de 

schellen van de ogen. Dat is dat hij volledig zicht krijgt op het verleden, heden 

en de toekomst door de kracht van de Heilige Geest. Daarmee wordt hij geheel 

vervuld. Eerst kreeg hij zicht door het geloof en nu krijgt hij volledig zicht door 

de verlichting met de Heilige Geest. Wil je ook volledig zicht krijgen door de  

verlichting van de Heilige Geest.  Vraag er dan om in het gebed. Dan zal de 

sterke vijand in je, buigen voor de Heere en krijgt Zijn heerlijk rijk ruim baan. 

 

Lezen/zingen Gezang 230:5 

 

Doe uw Geest ook in mij werken, Hef uw scepter, Heer der heren, 

schenk mij uw genade nu,  overal moet Gij regeren, 

opdat eind'lijk ook de sterke  geef uw heerlijk rijk ruim baan, 

vijand in mij buigt voor U.  maak ook mij uw onderdaan.  



Vrijdag 30 juni 

 

Lezen Handelingen 9:20-31 

Tekst: Handleingen 9:20A En meteen predikte hij Christus in de synagogen 

 

Geloof in Jezus en je hart zal vol vreugde zijn 

Een opvallend begin vandaag. En meteen predikte Saulus Christus in de 

synagogen. Hij gaat niet eerst met vakantie om bij te tanken. Hij gaat ook niet 

langs allerlei gemeenten om christenen te overtuigen dat hij van een vervolger 

een volger van Christus is geworden. Niets van dat alles. Hij gaat meteen 

Christus prediken in de synagogen. De grote zending is begonnen. Het Woord 

dat Christus de Zoon van God is, wordt verbreid. Het is net als wanneer je een 

steen in het water gooit. Er ontstaat een kleine cirkel die steeds groter wordt.  

Zo gaat het ook met de zending die begint bij Saulus. Hij verkondigt het Woord 

en mensen die het horen, worden vervuld door de Heilige Geest en gaan ook 

Christus  verkondigen. Zo gaan er nieuwe christelijke gemeenten ontstaan.  

Ook in onze tijd gebeurt dit. De Bijbel wordt in veel talen vertaald en het Woord 

wordt overal op de wereld verkondigd door hen die door de Heere zijn geroepen.  

De rimpels in het water die ontstaan door de Hoeksteen, worden steeds groter. 

De mensen die Saulus horen, raken in verwarring. Ze zeggen tegen elkaar: dat is 

toch de man die christenen uitroeit en geboeid naar de overpriesters brengt? 

Wat gebeurt er met Saulus als hij het Woord verkondigt? Hij wordt meer en 

meer gesterkt. Hoe meer je weet van het Woord dat verlicht is door de Heilige 

Geest, hoe meer je gaat ervaren dat de Heere je liefheeft en daardoor word je 

meer en meer gesterkt.  

De Joden willen Saulus doden maar de discipelen zorgen ervoor dat hij kan 

ontkomen. In Jeruzalem vertrouwen ze Saulus nog niet. Barnabas neemt hem 

onder zijn hoede. Saulus spreekt vrijmoedig over de Heere Jezus. Dat doet hij 

ook tegen de Griekssprekenden. Die willen hem doden. Om dit te voorkomen, 

brengen broeders hem naar Tarsus. Veel gemeenten worden opgebouwd en 

nemen in aantal toe. Dat komt omdat ze wandelen in ontzag voor de Heere en 

door de vertroosting van de Heilige Geest. Zo worden hun harten vertroost.  

Het hart is de motor van het lichaam. Maar niet alleen dat. Het hart is ook de 

geestelijke motor. De Heilige Geest werkt door in je hart. Geloven wordt dan 

een hartezaak. Dat is ook de hartenwens van de Geest. Paulus verkondigt het 

hart van het Evangelie. Dat zijn de grote werken van de Heere, de werken van 

Zijn handen, met als hart het lijden en sterven van Jezus, Zijn opstanding en dat 

in het hart gelegd van al de Zijnen door de Heilige Geest. Geloof in Jezus en je 

hart zal vol vreugde zijn. 

 

Lezen/zingen Psalm 92:3 

 

Gij hebt mij door uw daden,   Hoe groot zijn uwe werken, 

o HERE God, verheugd.    de werken uwer hand, 

Mijn hart is vol van vreugd',   Gij houdt het volk in stand. 

ik juich om uw genade.    Gij zult hun hart versterken. 

 



Zaterdag 1 juli 

 

Lezen Handelingen 9:32-43  

Tekst: Handelingen 9:41A hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. 

 

Neem je de handreiking van de Heere aan? 

In de Handelingen van de apostelen wordt veel geschreven over de apostel 

Paulus maar ook over de andere apostelen. De komende dagen gaat het over 

Petrus. Petrus reist overal rond. Hij komt ook bij de gelovigen in Lydda. Een 

man ligt al 8 jaar op bed. Hij is verlamd. Petrus zorgt ervoor dat hij weer kan 

lopen. Nee dat klopt niet. Petrus zegt zelf: Eneas, zo heet deze man, Jezus 

Christus maakt u gezond. Sta op. En hij stond meteen op. Soms gaan genezingen 

heel langzaam. In de Naam van Jezus Christus kan iemand onmiddellijk worden 

genezen. Het gevolg van de genezing van Eneas is dat allen in Lydda en Sarona 

zich bekeerden tot de Heere. Dat is een groot wonder. Er gebeuren nog meer 

wonderen. Tabitha is een vrouw uit Joppe. Dat is haar naam in het Aramees. In 

het Grieks is het Dorkas. Dat betekent gazelle. Joppe is de plaats in Israël die nu 

Jaffa heet. Tabitha is discipelin. Ze geeft veel om mensen en geeft veel aan 

mensen wat ze nodig hebben. Ze wordt ziek en overlijdt.  Twee mannen worden 

naar Petrus gestuurd door de discipelen. Ze vragen hem zonder uitstel naar 

Joppe te komen. 

Niet iedereen heeft dezelfde gaven van de Heilige Geest. Als je iemand nodig 

hebt die bepaalde gaven heeft, dan kun je zo iemand raadplegen. Van belang is 

het dan wel dat je controleert of het gaven zijn van de Geest. Als iemand met 

gaven zichzelf aanprijst en het allemaal doet voor eigen eer, dan kan het niet van 

de Heere zijn. 

Petrus gaat mee. Hij komt in de bovenzaal, waar Tabitha is, en stuurt iedereen 

weg. Dan zegt hij: Tabitha sta op. Dat mag hij zo doen, want de Heere Jezus 

heeft na Zijn opstanding tegen tien van Zijn discipelen gezegd: als u iemands 

zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze 

hem toegerekend. Zo mag Petrus ook zeggen sta op. Dat doet hij in de Naam 

van de Heere Jezus. Ze opent haar ogen en gaat overeind zitten. Petrus geeft 

haar een hand en helpt haar opstaan. Velen gaan geloven in de Heere. Daaraan 

kun je zien dat de opwekking uit de dood niet van Petrus komt. Gelukkig gaan er 

geen mensen geloven in Petrus. Hij weet Wie de eer toekomt. Petrus reikt 

Tabitha de hand zodat ze op kan staan en verder kan gaan met haar liefdebetoon. 

Een handreiking kun je zien als hulp en ondersteuning. De Heere wil ook een 

handreiking doen. Neem je de handreiking van de Heere aan? Hij wil dat Zijn 

liefdebetoon doorgaat. Hij wil je helpen met Zijn Geest om te geloven in de 

Heere Jezus. Neem je de handreiking aan, dan zul je Zijn liefde ervaren. 

 

Lezen/zingen Gezang 44:1 

 

Dankt, dankt nu allen God   die ons van kindsbeen aan, 

met hart en mond en handen,   ja, van de moederschoot, 

die grote dingen doet    zijn vaderlijke hand 

hier en in alle landen,    en trouwe liefde bood. 



Zondag 2 juli 

 

Lezen Handelingen 10:1-8 

Tekst: Handelingen 10:4B  

Uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. 

 

Daden stijgen op als gedachtenis naar God 

In de Bijbel staan geschiedenissen die voor je gevoel heel lang geleden hebben 

plaatsgevonden in een ver land. Vandaag lezen we over Cornelius. Hij is een 

man uit Caesarea. Hij is compagniescommandant. Hij wordt ook wel Cornelius 

Centurio genoemd. Een centurio is een bevelhebber over honderd man. Het is 

vergelijkbaar met de rang van een kapitein in de landmacht.  De compagnie van 

Cornelius wordt de Italiaanse genoemd. Dat klinkt dichtbij. De plaats Caesarea 

is genoemd naar de keizer uit de oudheid. Dat is Caesar. Er is een aantal 

plaatsen naar hem genoemd. Je had onder andere Caesarea Maritima en 

Caesarea Filippi. De kazerne van Cornelius bevindt zich in Caesarea Palestinae. 

Cornelius is een vroom man. Allen in zijn huis geloven in de Heere. Hij gaf veel 

liefdegaven en bad voortdurend tot God. In een visioen spreekt een engel tot 

hem. De engel zegt tegen Cornelius dat zijn gebeden en liefdegaven als 

gedachtenis opgestegen zijn naar God. Vervolgens wordt hem gevraagd mannen 

te sturen naar Simon. Dat is Petrus, die in Joppe verblijft. Hij is bij Simon die 

een leerlooier is.                                                   In de tijd van Napoleon kregen 

mensen achternamen. Vóór die tijd werden mensen met hun voornaam genoemd 

en daarbij hun beroep of van wie ze een zoon of dochter waren.  

Nadat de engel duidelijk aan heeft gegeven waar Petrus is, stuurt Cornelius drie 

mannen naar Joppe om Petrus op te halen. Waarom Petrus gehaald wordt, lezen 

we in de overige verzen. Daar staat onder andere dat Petrus wordt opgehaald om 

van hem woorden van zaligheid te horen. Als een apostel wordt opgehaald, is 

het vaak omdat iemand ziek is of omdat iemand is overleden. Wat dat betreft is 

dit een uitzonderlijke geschiedenis. Petrus wordt gehaald om ervoor te zorgen 

dat het Woord wordt verbreid onder de heidenen en dat ook de gave van de 

Heilige Geest wordt uitgestort over de gelovige heidenen. Dat klinkt 

tegenstrijdig, de gelovige heidenen, maar bedoeld wordt mensen die voorheen 

niet geloven en als niet-joden, christenen zijn geworden. Cornelius was christen 

en zijn gebeden en liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God.  

Dat gebeden opstijgen, is iets wat we wel weten, maar ook daden stijgen op naar 

de Heere. Hij ziet alles en ervaart liefdegaven als positief. Dat wil niet zeggen 

dat met liefdegaven de zaligheid kan worden verdiend. Dat kan alleen door het 

geloof in de Heere Jezus. Spreek vrank en vrij en dien met je daden iedereen die 

dit nodig heeft. Zo wordt God in taal en taak verheerlijkt.  

 

Lezen/zingen Gezang 106:3 

 

Als iemand spreekt, hij spreke vrank en vrij 

als iemand dient, hij diene met zijn daden, 

dat God in taal en taak verheerlijkt zij: 

Woord van zijn Woord, genade voor genade. 



Maandag 3 juli 

 

Lezen Handelingen 10:9-20 

Tekst: Handelingen 10:20B Twijfel niet 

 

Heb je een Bijbelse visie? 

Cornelius, de centurio, stuurt drie mannen naar Petrus. Terwijl ze onderweg zijn 

krijgt Petrus een visioen. Hij bidt en heeft honger. Hij ziet een soort laken met 

daarin allerlei dieren. Een stem zegt tegen hem: Sta op, Petrus, slacht en eet.  

Petrus weet dat de Heere tegen hem spreekt. Hij zegt: beslist niet, Heere. Ik heb 

nog nooit iets dat onheilig of  onrein is,  gegeten. Driemaal spreekt de Heere 

tegen hem. De Heere voegt eraan toe: Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor 

onheilig houden! Het wordt zeer stellig uitgesproken, want er staat achter deze 

zin een uitroepteken. Terwijl Petrus zich vertwijfeld afvraagt wat dit visioen 

betekent, komen de mannen van Cornelius bij de poort van het huis van Simon 

de leerlooier. Ze roepen iemand en vragen hem of Petrus daar is. Intussen zegt 

de Geest tegen Petrus: drie mannen zoeken u, ga naar beneden en reis met hen 

mee. Twijfel niet want ik heb hen gestuurd.  

Zowel Cornelius als Petrus kregen een visioen. In een visioen krijg je beelden te 

zien die je normaal gesproken niet ziet. Een visioen bevat een boodschap of een 

voorspelling. Een visioen wordt niet altijd direct begrepen, maar als dat wat 

voorspeld is, gebeurt, begrijpt degene die het visioen heeft gekregen wat het 

betekent. Bij Petrus zien we dat de Heere hem duidelijk wil maken dat het 

Evangelie niet alleen voor Zijn uitverkoren volk is, maar dat er ook andere 

uitverkorenen zijn die deelgenoot worden van het Evangelie. Dat is troostrijk.  

Ook al hoor je niet bij het uitverkoren volk Israël, de Heere wil ook dat jij 

behouden bent door het geloof in de Heere Jezus. 

Heb je een Bijbelse visie? Visie is dat je een bepaalde verwachting hebt van de 

toekomst en dat je hierop in kunt spelen. Als je een bedrijf hebt wil je winst 

maken. Van tevoren bedenk je hoe je dit voor elkaar kunt krijgen. Echter heb je 

bij zo’n visie niet altijd de zekerheid dat alles gaat zoals je van tevoren bedenkt. 

In een visioen is dit geheel anders. Als de Heere in een visioen tot iemand 

spreekt zal het zeker gebeuren. Nogmaals de vraag: heb je een Bijbelse visie? 

Daar zitten geen onzekerheden aan vast. Als je een Bijbelse visie hebt, dan zie je 

precies hoe de toekomst eruit ziet. Je weet dan dat je door het geloof in de Heere 

Jezus behouden bent en je weet dat de Heere Jezus terug komt. Dan zullen allen 

die bij Hem horen een gelukkig eeuwig leven hebben. Als je een Bijbelse visie 

hebt,  kun je nog wel twijfelen over je eigen handel en wandel maar dan heb je 

geen twijfels over de beloften van de Heere. Hij zal je altijd steunen. 

 

Lezen/zingen Psalm 94:9 

 

Maar stortte ik soms bijna neder,         Als in mijn hart de twijfel wast, 

dan steunde Gij mij sterk en teder;         dan zijt Gij, HEER, mij zeer nabij 

ik viel niet, want Gij hieldt mij vast.         en met uw troost verkwikt Gij mij. 

 

 



Dinsdag 4 juli 

 

Lezen Handelingen 10:21:27 

Tekst: Handelingen 10:26B ik ben zelf ook maar een mens 

 

Voor wie maak je een knieval? 

Petrus zegt tegen de mannen, die door Cornelius naar hem zijn toegestuurd, zie, 

ik ben het die u zoekt. Dan vraagt hij waarom ze bij hem zijn gekomen. De 

mannen vertellen hem dat Cornelius door een engel van God is aangespoord om 

Petrus te laten halen om van hem woorden van zaligheid te horen. De mannen 

worden gastvrij ontvangen en blijven een nacht slapen. De volgende dag gaan ze 

samen met Petrus en enkele broeders uit Joppe op weg naar Caesarea. Cornelius 

verwacht hem en heeft zijn familie en zijn beste vrienden bijeengeroepen. 

Ongetwijfeld heeft hij hen verteld over het visioen. Petrus komt binnen en 

Cornelius gaat naar hem toe en valt aan zijn voeten en aanbidt hem..  

Petrus richt Cornelius op en zegt: sta op, ik ben zelf ook maar een mens.  

Petrus zegt dat hij ook maar een mens is. Je zou kunnen denken: maar Petrus is 

toch een bijzondere apostel. Zeker dat is hij. Maar de juiste houding van een 

christen is niet boven - maar naast iemand gaan staan. Doordat Cornelius voor 

Petrus neerknielde, stond Petrus letterlijk even boven Cornelius. Dat wil Petrus 

niet. Knielen mag je alleen voor de Heere en Hem mag je alleen maar 

aanbidden.  

Als je door de knieën gaat, dan ga je ergens met tegenzin mee akkoord. Dat is 

een knieval maar dan met een negatief uitgangspunt. Bij wijze van spreken: je 

knielt wel maar doet dit niet van harte. In het Bijbelboek Daniël worden drie 

mannen genoemd die niet wilden knielen voor het gouden beeld van koning 

Nebukadnezar. Het zijn de drie vrienden van Daniël. Wie niet voor het beeld 

neervalt en aanbidt, zal in de brandende oven worden geworpen. De drie gaan 

zelfs figuurlijk niet door de knieën. Ze buigen ook niet met tegenzin voor een 

beeld. Ze worden in de brandende vuuroven geworpen en ze worden behouden 

door de Heere.  

Voor wie of wat maak je een knieval? Is het die ene zonde die steeds weer 

terugkomt? Een veelomvattend woord hiervoor is: begeerte. Begeerte naar 

macht, geld, goed, wat van een ander is of begeerte naar eigen eer. Ga dan 

letterlijk door de knieën en vraag de Heere om vergeving en of Hij je op de 

rechte wegen wil leiden. Voor wie maak je een knieval? Doe het maar voor de 

Heere. Betoon Hem alle eer. Hij is nabij met de genade van Zijn heerschappij. 

 

 

Lezen/zingen Gezang 91:4 

 

Zoals geschreven is zo zal het zijn: 

Ik leef, zo zegt de Heer, en gij zijt mijn. 

En alle knie op aarde buigt zich neer, 

en alle mond belijdt mij als de Heer. 

Wij loven U o God, Gij zijt nabij 

met de genade van uw heerschappij. 



Woensdag 5 juli 

 

Lezen Handelingen 10:28-36 

Tekst: Handelingen 10:36B Deze is de Heere van allen. 

 

De liefde van de Heere Jezus mag je met anderen delen 

Petrus zegt eerst tegen Cornelius, en de mensen die bij hem zijn, dat ze weten 

dat een Joodse man niet mag omgaan met iemand uit een ander volk. Daarna 

zegt hij dat God hem heeft laten zien dat hij geen mens onheilig of onrein mag 

noemen. Anders gezegd: het Evangelie is ook voor de heidenen. Wat is de Heere 

genadig. Gods volk blijft Gods volk. Wij zijn niet Gods volk maar we mogen 

Hem wel onze God noemen. In Bethlehem was de geboorte van Jezus aan 

herders verkondigd en hier wordt het heil in Christus aan een militair 

verkondigd. Je zou verwachten dat de eerste mensen die de geboorte van Jezus 

zouden horen religieuze leiders van Israël zouden zijn en dat de eerste mensen 

buiten Israël die zouden horen van de opstanding van Jezus ook religieuze 

leidinggevenden zouden zijn. De Heere kiest zelf uit wie het als eerste mogen 

horen. Dat is Zijn verkiezende liefde. Hij kiest de Zijnen uit. Joden mochten niet 

omgaan met anderen. Jezus ging om met Samaritanen. Hij gaf daar al het 

voorbeeld voor Petrus. Het is veelzeggend dat Jezus omringd door Joden en 

Romeinen, is gekruisigd op Golgotha en dat Hij aan zijn Vader vraagt hen te 

vergeven omdat ze niet weten wat ze doen. Rembrandt van Rijn heeft op het 

schilderij waarop de kruisiging staat zichzelf in het midden onder aan de voet 

van Jezus geschilderd. Daar mag je ook je eigen portret in zien. Rembrandt heeft 

Hem gekruisigd en iedereen die zijn eigen portret in het schilderij ziet ook. Jezus 

heeft dus ook voor jou aan Zijn Vader in de hemel vergeving gevraagd. In Zijn 

leven en bij Zijn sterven geeft Hij al een voorzet dat Hij de Zaligmaker is voor 

iedereen. Dat zien we vooral in vers 36. Jezus Christus is de Heere van allen. 

Vergeving van zonden kan iedereen krijgen. Dat geldt ook voor jou. Het kan als 

je gelooft dat Jezus voor jouw zonden aan het kruis heeft gehangen. Door te 

geloven in Zijn opstanding mag je leven van Zijn genade. Nu en voor altijd. Wie 

je ook bent, wat je ook hebt gedaan, welke nationaliteit je ook hebt, je kunt 

behouden worden door te geloven. Door het geloof worden je zonden genadig 

vergeven. In het gezang van vandaag zien we dat ik overgaat in ons. Je mag het 

voor jezelf zien dat het voor jou is geschreven. De hele Bijbel is ook voor jou 

geschreven. Je mag uit Hem, dat is Jezus, leven. Dan gaat het over in ons. Zijn 

liefde tot de Zijnen brengt ons met Hem in het reine. De liefde van de Heere 

Jezus mag je met anderen delen. Wat is er niet mooier dan dat er zeer velen 

mogen delen in Zijn liefde en in de liefde naar elkaar. Wij weten dat Hij ons 

vergeeft. Dat is een geloofsbelijdenis die je met elkaar mag delen.  

 

Lezen/zingen Gezang 365:2 

 

't Is ook voor mij geschreven:   die ons genezen heeft. 

ook ik mag uit Hem leven   Zijn liefde tot de zijnen 

      brengt ons met Hem in 't reine, 

      wij weten dat Hij ons vergeeft. 



Donderdag 6 juli 

 

Lezen Handelingen 12:1-11 

Tekst: Handelingen 12:10B zij kwamen bij de ijzeren poort die naar de stad 

leidt; die ging vanzelf voor hen open 

 

Niets gaat vanzelf 

Jakobus, de broer van Johannes, wordt door koning Herodes met het zwaard 

gedood. Herodes is gevoelig voor de reactie van de Joden. Het stond de Joden 

goed aan dat één van de apostelen is gedood. Herodes gaat dus verder en neemt 

Petrus gevangen. Hij is echter bang dat Petrus kan ontkomen, want hij laat 

Petrus door vier soldaten bewaken. Er wordt niets aan het toeval overgelaten. 

Alles wordt zorgvuldig voorbereid om ervoor te zorgen dat Petrus niet kan 

ontkomen, want Petrus mag in de nacht geen kleren aanhebben en wordt aan 

twee soldaten vastgeketend. De deur wordt goed bewaakt.  

Je kent de verhalen wel van vroeger, over gevangenen die tralies door zagen en 

die zichzelf door middel van een laken naar beneden laten zakken. Dat moet bij 

Petrus worden voorkomen..Echter is er buiten de Heere gerekend. 

Menselijkerwijs gesproken, kon Petrus op geen enkele manier uit de gevangenis 

komen, maar bij de Heere is alles mogelijk. Een engel maakt Petrus wakker.  

De ketenen vallen van zijn handen af. Petrus moet zijn kleren aandoen en 

meegaan met de engel.  Hij volgt de engel naar buiten. Op dat moment denkt 

Petrus nog dat het een visioen is. De ijzeren poort gaat vanzelf voor hen open en 

daarna verdwijnt de engel. Op dat moment komt het besef bij Petrus dat het 

werkelijkheid is dat hij vrij is en dat het geen visioen is.  

In de dagtekst staat dat de ijzeren poort vanzelf open ging. Dat is vreemd.  

Laat het maar kort en duidelijk zijn: niets gaat vanzelf. De Heere zorgde ervoor 

dat de ijzeren poort open ging.  

Als we in het voorjaar naar de natuur kijken, dan zien we alles opbloeien. Dat 

gaat niet vanzelf. Ook daar zorgt de Heere voor. Wat een prachtige kleuren 

hebben de bloemen en de bloesem. Als het hier op aarde al zo mooi is, hoe mooi 

moet het dan niet zijn op de nieuwe aarde. Nu is er nog onkruid en bloemen 

vergaan na een tijd. Dan is alles zoals het ooit was in het paradijs.  

De Heere zorgde voor Petrus. Hij zorgt ook voor jou. Als Hij het nodig vindt, 

kan Hij je laten ontsnappen al zou je door een heel leger worden omringd.  

Bij de Heere is alles mogelijk. Als je Hem ergens voor nodig hebt, bidt dan tot 

Hem. Hij zorgt trouw voor jou. Hij houdt de wacht. Beter dan de vier soldaten 

bij Petrus. Niets gaat vanzelf want de Heere heeft alles in Zijn macht.  

 

Lezen/zingen Gezang 331:1 

 

Wij geloven allen in één God,           't vege lijf ons wel bewaren,   

die de hemel en de aarde           onze ziel voor onheil hoeden 

geschapen heeft en Vader is;           en geen leed mag ons wedervaren. 

ons als kinderen aanvaardde.           Hij zorgt trouw voor ons, houdt de wacht; 

Hij wil dagelijks ons voeden,           de Heer heeft alles in zijn macht. 

  



Vrijdag 7 juli 

 

Lezen Handelingen 12:20-25 

Tekst: Handelingen 12:24 En het Woord van God verbreidde zich en nam toe. 

 

De macht van keizers is tijdelijk 

Tyrus en Sidon zijn behoorlijk grote steden. Omdat het grondgebied niet groot 

is, zijn ze voor hun koren en andere voedsel, afhankelijk van andere landen.  

Net als het rijk van Herodes, maken deze steden deel uit van de Romeinse 

provincie Syrië. Er is geen oorlog, maar Herodes koestert bittere vijandschap 

tegen de Tyriërs en de Sidoniërs. Het is een economische oorlog.  

In onze tijd bestaat dat dat ook. Als een land iets doet wat andere landen als 

onrechtvaardig ervaren, kunnen er strafmaatregelen worden genomen.  

Het land wordt dan met economische maatregelen gedwongen de 

onrechtvaardige handel op te geven.  

Omdat Herodes vijandig is, gaan er gezanten van Tyrus en Sidon naar een 

bemiddelaar die dicht bij Herodes staat. Dat is Blastus, de kamerheer van de 

koning. Hij wordt ervan overtuigd dat vrede belangrijk is.  

Herodes zal de gezanten ontvangen. Hij richt het zo in dat het een succes voor 

hem moet worden.  

In geschiedenisboeken is te lezen dat de vastgestelde dag, waarover in dit 

hoofdstuk wordt geschreven, de tweede dag is van een feest om een 

overwinning van keizer Claudius te vieren. Daarin staat ook dat het koninklijk 

kleed uit zilver is geweven. Bekleed met dit vorstelijke kleed zit Herodes op de 

rechterstoel. Dat is een officieel spreekgestoelte. Hij houdt een toespraak en de 

mensen roepen het uit: een stem van God en niet van een mens! 

Herodes spreekt dit niet tegen. Omdat hij God niet de eer geeft, wordt hij 

onmiddellijk geslagen door een engel van de Heere en hij wordt door de 

wormen verteerd en sterft. Jezelf tot God verheffen wordt bestraft. De eer komt 

alleen de Heere toe.  

Het Woord van God verbreide zich en nam toe. Barnabas en Saulus keren terug 

vanuit Jeruzalem naar Antiochië en nemen Markus met zich mee. Johannes is 

zijn Joodse naam en Markus zijn Romeinse naam.    

De macht van keizers is tijdelijk. Als je een keizer van dichtbij meemaakt en 

deze vereert, heb je tijdelijk een goed leven. Uiteindelijk kom je met lege 

handen te staan. Vergeleken met het eeuwige leven, is het aardse leven minder 

dan een stipje in het heelal.  

Vertrouw niet op aardse machten. Die macht is tijdelijk. Geen macht van 

mensen kan worden vergeleken met de macht van de Heere. Hij stelt veilig wat 

je nodig hebt bij onderdrukking en geweld. Er is niemand aan Hem gelijk.  

 

Lezen/zingen Psalm 35:3 

 

Zo zal mijn hart zich voor den HEER  O HEER, wie is aan u gelijk, 

vrolijk verhogen tot zijn eer,   die den ellendige bevrijdt 

en al mijn vlees en bloed zal zingen;  en onze nooddruft veilig stelt 

Geen macht kan met U mededingen.  voor onderdrukking en geweld. 



Zaterdag 8 juli 

 

Lezen Handelingen 13:4-12 

Tekst: Handelingen 13:12 Toen de stadhouder  zag wat er gebeurd was, 

geloofde hij, versteld over de leer van de Heere. 

 

Vind je de leer van de Heere nog een wonder? 

Vanuit Seleucië, de haven van Antiochië, gaan Barnabas en Paulus met een 

schip naar het eiland Cyprus. Ze gaan eerst naar de synagogen en verkondigen 

daar Het Woord. Dat zijn de plaatsen waar mensen zijn die geloven in de Heere 

van het Oude Testament en nog geen weet hebben van de Heere Jezus van het 

Nieuwe Testament. Daarna trekken ze rond om het Evangelie ook aan anderen 

te verkondigen. Op het eiland komen ze de tovenaar Barjezus tegen. Barjezus is 

een naam die in die tijd veel voorkwam. De naam betekent zoon van Jezus.  

Hij hoort bij de stadhouder Sergius Paulus. De stadhouder is een verstandig 

man, die graag van Paulus en Barnabas uitleg wil over het Woord van God.  

Dan komt er een tweestrijd tussen de apostelen en Elymas. Barjezus wordt hier 

Elymas genoemd. Dat betekent de wijze. Maar hij is niet wijs door de kracht van 

de Heilige Geest. Integendeel. Hij probeert de stadhouder van het geloof af te 

houden. Paulus zegt, vervuld met de Heilige Geest, o duivelskind. Dat woord vat 

alle toevoegingen samen. Paulus mag hem duivelskind noemen. Je mag niet 

zomaar iemand duivelskind noemen. Dat mag alleen als je vervuld bent met de 

Heilige Geest. Elymas kan heel goed voor zichzelf zorgen. Maar dat wordt nu 

anders. Hij wordt met blindheid geslagen en zal steun moeten vinden bij mensen 

die hem aan de hand kunnen nemen. De tweestrijd tussen een duivelskind en een 

man vervuld met de Heilige Geest is een ongelijke strijd. Gelukkig maar.  

De Heere staat ver boven alles en iedereen. 

Toen de stadhouder zag wat er was gebeurd, geloofde hij. Hij stond versteld 

over de leer van de Heere. 

Vind je de leer van de Heere nog een wonder?  

Stel je voor dat je een wiskundestudie gaat volgen. In de studie gaat het steeds 

over a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat. Zo’n studie hou je niet lang vol. 

Daar ben je gauw op uitgekeken.  

De leer van de Heere is het Bijbels onderwijs met als kern de Heere Jezus Die 

zalig maakt. Vind je dat nog wel een wonder? Het kan zo gauw gewenning zijn. 

Het geloof gaat zijn gangetje en dat het werk van Jezus een wonder is, wordt 

niet meer ervaren. Laat dan de laatste vier regels van Gezang 76 vers 3 op je 

inwerken. Daar staan woorden die wijzen naar het eeuwige leven. Door in de 

Heere Jezus te geloven, mag je daar zicht op hebben. Dat is toch een wonder? 

 

Lezen/zingen Gezang 76:3 

 

Ziet gij niet hoe de wijzen,   Heer, waar zullen wij heen? 

hoofdschuddend in verbaasdheid,  Wie anders dan Gij alleen 

glimlachen om uw dwaasheid?   kan ons te geloven geven 

Wilt gij niet voor de wijzen   woorden van eeuwig leven? 

wijs zijn, dat zij u prijzen? 



Zondag 9 juli 

 

Lezen Handelingen 14: 8-18 

Tekst: Handelingen 14:17B Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare 

tijden en verzadigde ons hart met voedsel en vreugde. 

 

De Heere geeft wat we nodig hebben 

In Lystre is een man die nog nooit heeft kunnen lopen. Paulus kijkt hem 

doordringend aan en ziet dat de man geloof heeft om gezond te worden. Sta 

recht op uw voeten, zegt Paulus. Door het geloof kan er heel veel gebeuren. 

Zelfs iemand die nog nooit heeft gelopen, kan door het geloof onmiddellijk 

lopen. Het gaat niet stapje voor stapje maar de man springt op en loopt rond.  

De omringende mensen roepen in hun eigen taal: de goden zijn aan mensen 

gelijk geworden en naar ons afgedaald. Paulus en Barnabas krijgen de namen 

van hun afgoden. De priester van Zeus wil met de menigte offeren voor de 

apostelen. Dat vinden Paulus en Barnabas verschrikkelijk. Ze scheuren hun 

kleren en storten zich tussen de menigte. Waarom doen jullie dit, roepen ze.  

Wij zijn mensen, net als jullie. Jullie moeten je bekeren van de zinloze dingen 

waar jullie mee bezig zijn. Dan verkondigen ze de levende God Die alles heeft 

gemaakt. De mensen worden er nauwelijks van weerhouden, aan hen te offeren. 

De Griekse mythologie zit diep geworteld bij de mensen in Lystre. Daar willen 

ze maar zo geen afstand van nemen. Hoe is dit met ons? We hebben veel vaste 

gewoontes. Houden we hierbij wel rekening met wat de Heere van ons vraagt? 

Hebben we zelf ook geen afgoden? Misschien niet zo openlijk als de Grieken 

maar we hebben ook veel dingen waar we moeilijk afstand van kunnen doen.  

Verkondigt wordt hier de Heere Die alles heeft gemaakt en ook iedereen 

onderhoudt. Ondanks de zonden van de Grieken en ondanks de zonden van ons, 

geeft de Heere wat we nodig hebben. Hij zorgt voor regen. Hij zorgt voor 

vruchtbare tijden. Hij voorziet ons hart van voedsel en vreugde.  

Dit laatste is tweeledig. Hij zorgt ervoor dat het hart blijft kloppen door ons te 

voorzien van voedsel voor het lichaam en Hij zorgt ervoor dat het hart blijft 

kloppen voor het Evangelie. Hij wil vreugde schenken door het geloof in de 

Heere Jezus. Dat wil Paulus ons op het hart binden.  Besef daarbij dat de 

overvloeden van de wereld niet opwegen tegen de vrede en vreugde in het hart. 

 

Lezen/zingen Psalm 4:2 

 

Laat niet tot zonde uw geschil zijn,      

maar zoekt uw vrede voor de nacht. 

Spreekt tot uw hart en laat het stil zijn, 

laat wat de HERE wil uw wil zijn, 

schenkt Hem wat Hij van u verwacht. 

"Wie", zeggen velen, "toont ons 't goede?" 

Verhef dan uw gelaat, o HEER. 

Gij maakt het mij zo wel te moede; 

hebben zij 's werelds overvloeden, 

uw vrede in mijn hart is meer. 



Maandag 10 juli 

 

Lezen Handelingen 15:1-11 

Tekst: Handelingen 15:6  

En de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om deze zaak te bezien 

 

Als je er niet uit komt, vraag het anderen 

Er is een geschil. Er wordt heftig gediscussieerd en gezocht naar een oplossing. 

Er zijn aanhangers van de sekte van de Farizeeën tot geloof gekomen. Zij willen 

dat de besnijdenis, zoals deze plaatsvond in het Oude Testament, ook gaat 

gelden voor de heidenen. Dat is wel te begrijpen. Maar er wordt nog wat aan 

toegevoegd. Ze zeggen dat het voorwaarde is om zalig te worden. En daar gaat 

het helemaal mis. Er is maar één voorwaarde om zalig te worden en dat is 

geloven in het verzoenend bloed van de Heere Jezus.  

Het gaat er heftig aan toe. Er ontstaat een woordenstrijd rondom de besnijdenis 

en dat men de wet van Mozes in acht moet nemen. Wat is wijsheid voor de 

gemeente in Antiochië. Er wordt besloten om raad te vragen bij de apostelen en 

ouderlingen in Jeruzalem. Paulus en Barnabas en enkele mensen uit de gemeente 

gaan op weg naar Jeruzalem. Onderweg wordt in Fenicië en Samaria verteld 

over de bekering van de heidenen. Daar is grote blijdschap over. Ook in 

Jeruzalem wordt verteld van alles wat God door middel van de zendelingen 

Paulus en Barnabas heeft gedaan. Dan wordt ook het geschilpunt genoemd. Ook 

in Jeruzalem volgt er een heftige woordenstrijd.   

Dan staat Petrus op. Hij heeft in het visioen van een tijd geleden doorgekregen 

van de Heere dat het Evangelie ook voor de heidenen is en dat de heidenen zich 

niet hoeven aan te passen als het gaat om het eten van onreine dieren.  

Dat betekent dat ook de besnijdenis van mannen en jongetjes niet van toepassing 

is voor hen. Wij geloven, zegt Petrus, door de genade van de Heere Jezus 

Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij.  

Als je er niet uit komt, vraag het dan aan anderen. Dat is de raad van vandaag. 

Er kunnen geschillen zijn. Dan is het wijs om een mens of meerdere mensen te 

vragen te kijken naar de geschillen die er zijn. Bij geloofsvragen is het van 

belang dat het Woord wordt geraadpleegd en dan vooral verlicht door de Heilige 

Geest. Zorg er ook voor dat het hart niet wordt gevuld met venijn en dat 

roddelen geen kans krijgt. Laat andere gelovigen in hun waarde en vraag de 

Heere om raad en om Zijn bescherming als je dat nodig hebt. 

 

Lezen/zingen Psalm 35:8 

 

O HEER, Gij ziet het, zwijg niet stil. 

Uw recht beslisse mijn geschil. 

Ontwaak, treed toe tot mijn bescherming. 

Mijn God, betoon mij uw ontferming. 

Doe mij, o hoogste majesteit, 

nu recht naar uw gerechtigheid, 

laat over mij niet vrolijk zijn 

wier hart gevuld is met venijn. 



Dinsdag 11 juli 

 

Lezen Handelingen 16:14-23 

Tekst: Handelingen 16:14B En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op 

wat door Paulus gesproken werd 

 

Vraag of de Heere je hart wil openen 

Vandaag gaat het over twee vrouwen. Lydia is een purperverkoopster. Ze dient 

God. Als de Heere haar hart heeft geopend, luistert ze naar Paulus. Nadat zij en 

haar huisgenoten zijn gedoopt, wil ze graag meer horen van het Evangelie.  

Ze dringt erop aan dat de Evangelieverkondigers bij haar in huis blijven.  

Ze pleit op haar trouw aan de Heere. Omdat ze ervaren heeft dat de Heere haar 

hart heeft geopend, zal ze ook ervaren hebben dat de Heere kracht geeft om 

trouw aan Hem te zijn.  

Dan treedt er een andere vrouw voor het voetlicht. Het is een slavin met een 

waarzeggende geest. Haar meesters verdienen veel aan haar. Paulus en de 

mensen die bij hem zijn, komen haar tegen. Ze heeft een waarzeggende geest en 

nu spreekt ze ook echt de waarheid. Ze roept Paulus en de anderen na met de 

woorden: deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons 

een weg naar de zaligheid verkondigen.  Dat zei ze dagenlang. Paulus ergert 

zich eraan en en verdrijft de waarzeggende geest in de Naam van Jezus Christus.  

Voor de vrouw is het een verlossing maar voor haar meesters een straf want hun 

hoop op inkomsten is verdwenen. Paulus en Silas zijn weldoeners maar in hun 

ogen zijn het boosdoeners. Beiden worden meegesleurd en krijgen stokslagen. 

Daarna worden ze in de gevangenis gezet. In het gedeelte dat hierop volgt zien 

we dat Paulus en Silas bidden en lofzangen zingen waarop er een aardbeving 

komt. De deuren van de gevangenis gaan open. De cipier denkt dat iedereen is 

ontsnapt en wil zichzelf wat aandoen. Paulus en Silas verhinderen dit en de 

cipier komt tot geloof.  

Het hart van Lydia wordt door de Heere geopend. Als je hart wordt geopend, 

dan ga je luisteren naar wat de Heere in Zijn Woord tot je spreekt. Heb je veel 

moeite met het luisteren naar Hem en Zijn Woord? Vraag of de Heere je hart wil 

openen. Dan kan de Heilige Geest kracht geven om alles te verstaan wat de 

Heere tot je zegt in de Bijbel. Daarin staan woorden van liefde, vrede en recht. 

De Heere wil die woorden in je hart schrijven. En als je dit ervaart, dan zul je 

Zijn stem horen die over jou zegt: vrijspraak door de Heere Jezus. Dat geeft 

vertroosting en vlak vóór je ligt de weg ten leven. Uit genade gekregen.   

 

Lezen/zingen Gezang 7:4 

 

Het woord van liefde, vrede en recht 

is in uw eigen mond gelegd, 

is in uw eigen hart geschreven. 

Rondom u klinkt de stem van God: 

vrijspraak, vertroosting en gebod, 

vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

 



Woensdag 12 juli 

 

Lezen Handelingen 17:15-23 

Tekst: Handelingen 17:19B  

Mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? 

 

Ben je al deskundige? 

Paulus wordt naar Athene gebracht. Hij wil graag ondersteuning van Silas en 

Timotheüs. Zijn begeleiders gaan op weg om te vragen of ze zo spoedig 

mogelijk naar Paulus willen komen. In Athene raakt Paulus geprikkeld vanwege 

al de afgodsbeelden die hij daar ziet. Zoals meestal gaat hij ook nu eerst 

overleggen met de Joden en met hen die godvrezend zijn. Daarna raakt hij in 

gesprek met mensen op de markt. De wijsgeren daar vinden hem maar een 

praatjesmaker. Anderen zeggen dat hij Jezus en de opstanding verkondigt.  

Ze nemen Paulus mee naar de Areopagus. Dat is een kale rotsheuvel die door de 

Grieken gewijd is aan de afgod Ares. De wijsgeren hebben veel tijd om daar met 

elkaar in gesprek te zijn. Ze willen steeds iets nieuws zeggen en horen.  

Ze willen meer horen over de nieuwe leer van Paulus. Paulus begint positief.  

Hij zegt: ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Ik zag een altaar 

met het opschrift: AAN EEN ONBEKEN DE GOD. Deze dan, Die u dient 

zonder dat u Hem kent, verkondig ik u. Dat is de God Die alles heeft gemaakt. 

Paulus verkondigt ook Jezus Die is opgestaan uit de doden en dat iedereen die 

gelooft in Hem zal worden opgewekt uit de dood. De reacties zijn drieledig. 

Sommigen spotten. Ze willen er niets van weten. Sommigen schuiven het voor 

zich uit. We horen er later nog wel meer van. Anderen kwamen tot geloof.  

Hoe is dit met jou? Geloof je in de Heere Jezus? Of denk je: als ik oud ben ga ik 

me daar wel mee bezig houden. Stel het niet uit. Je weet niet hoe oud je wordt.  

 

Op de radio en de televisie worden er bij bijzondere nieuwsomstandigheden 

allerlei deskundigen bijgehaald. Of het gaat om tsunami’s (dat zijn zeebevingen) 

of  om de overlast van eikenrupsen of de fietsenchaos in een stad, je kunt het 

niet zo gek bedenken of er is wel iemand deskundig op een bepaald gebied. 

Ben je al deskundige? Deskundige van het geloof in de Heere Jezus. Het gaat er 

niet om of je hoogleraar bent in de theologie. Onder de apostelen waren 

eenvoudige vissers. Zij kregen onderwijs van Jezus over het Oude – en het 

Nieuwe Testament. Als je gelooft in de Heere Jezus, wil je toch ook meer over 

Hem weten? Dat wil niet zeggen dat je de hele Bijbel uit je hoofd kent, maar als 

je gevraagd wordt wat de Heere Jezus voor jou betekent, is het goed om het 

geloof in Hem onder woorden te kunnen brengen. Dat mag je doen met 

opgeheven hoofd. Je hoeft je voor Hem niet te schamen. Loof Hem en vermeld 

Zijn roem en eer.  

 

Lezen/zingen Psalm 75:7 

 

God is 't die ik loven zal,   ik bewerk der bozen val. 

ik loven zal als mijn Heer.   Al wie in Gods recht gelooft, 

Ik vermeld zijn roem en eer,   gaat met opgeheven hoofd. 



Donderdag 13 juli 

 

Lezen Handelingen 18:24-28 

Tekst: Handelingen 18:27B En toen hij daar gekomen was, bood hij veel hulp 

aan hen die door de genade geloofden  

 

Sta voor de Heere klaar  

Apollos is een Joodse man uit Alexandrië. In Alexandrië woonden toen veel 

Joden. Apollos is een begaafd spreker en heeft veel kennis van het Oude 

Testament en een heel klein beetje van het Nieuwe Testament. Zijn kennis gaat 

niet verder dan Johannes de Doper. Hij weet alles van de voorloper van Jezus 

maar hij weet nog niet dat de Messias alles wat is voorzegd al heeft volbracht. 

Hij is vurig van geest. Bij hem is het duidelijk: waar het hart vol van is, stroomt 

de mond van over.  Hij onderwijst alles wat in de Schriften over de Heere staat 

heel nauwkeurig. Hij komt in Efeze en spreekt daar vrijmoedig in de Synagoge. 

Dan gebeurt er iets bijzonders. Het echtpaar Aquila en Priscilla hebben hem 

horen spreken en nemen hem apart. Ze leggen hem de weg van God 

nauwkeuriger uit. Apollos was nauwkeurig, maar omdat hij niet weet dat Jezus 

al op aarde is geweest, kan het niet nauwkeurig genoeg zijn. Dit keer geen 

heftige discussie in het openbaar. Dit is een voorbeeld voor ons. Spreekt iemand 

geloofswoorden die niet volledig beantwoorden aan alles wat er in de Bijbel 

staat, neem zo iemand dan apart. Eerst in je eentje of met zijn tweeën. Als het 

nodig is haal je er nog andere mensen bij. Door iemand rustig uit te leggen wat 

de Bijbel precies bedoelt met bepaalde geloofszaken, kan degene die de uitleg 

hoort hiermee verder gaan. Apollos gaat naar Achaje. Hij krijgt een brief mee 

waarin de discipelen in Achaje aanbevolen wordt Apollos goed te ontvangen.  

Je zou deze brief een geloofsbrief kunnen noemen. Als iemand in een ander land 

komt als ambassadeur, dan overhandigt hij geloofsbrieven aan het staatshoofd 

van dat land. In de geloofsbrieven staat dat hij de wettelijke vertegenwoordiger 

is van zijn land en zijn staatshoofd. De geloofsbrief van Apollos is een echte 

geloofsbrief. Daarin staat dat hij ambassadeur is van Degene waarin hij is gaan 

geloven. Dat is de Heere Jezus. Apollos biedt de discipelen in Achaje veel hulp 

aan. Hij bestrijdt de Joden krachtig in het openbaar door uit de Schriften te 

bewijzen dat Jezus de Christus is. Hij belijdt in het openbaar zijn geloof.  

We zien in deze geschiedenis aan de ene kant Apollos, die een begaafd spreker 

is en ook goed in het openbaar kan spreken en Aquila en Priscilla, die mensen 

apart nemen om hen het Evangelie uit te leggen. In de praktijk van christelijke 

gemeenten heb je mensen nodig die verschillende gaven hebben. Welke gaven je 

ook hebt, sta voor de Heere klaar. Hij geeft je kracht om Hem te dienen met de 

gaven die Hij je heeft gegeven. 

 

Lezen/zingen Gezang 100: 1 en 2 

 

Er heeft een stem gesproken,   Behoudt het woord, de gaven, 

de Heer was daar!    met wakk're zin; 

Antwoordt Hem vastbesloten,   volhardt uw taak te dragen 

staat voor Hem klaar!    en leeft daarin 



Vrijdag 14 juli 

 

Lezen Handelingen 19:1-12 

Tekst: Handelingen 19:11  

En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus 

 

Wat God doet is goed 

Het Evangelie wordt in verschillende plaatsen verkondigd. Apollos doet dat in 

Korinthe en Paulus in de hogergelegen delen. Paulus komt in Efeze. Hij vraagt 

daar aan de discipelen of ze de Heilige Geest hebben ontvangen toen ze tot 

geloof kwamen. Zou Paulus het niet geweten hebben of stelt hij op dezelfde 

manier vragen zoals Jezus dat deed bij de Emmaüsgangers. Jezus liet in het 

midden of Hij wist wat er op Golgotha was gebeurd. Door vragen te stellen 

kunnen de discipelen goed nadenken over alles wat met het geloof te maken 

heeft. De discipelen zeggen dat ze niet eens gehoord hebben van de Heilige 

Geest, laat staan dat ze Hem hebben ontvangen. Dan vraagt Paulus: waarmee 

bent u dan gedoopt?. Het antwoord is: met de doop van Johannes. Nadat ze de 

uitleg van Paulus hebben gehoord dat Johannes niet alleen een doop van 

bekering doopte, maar dat hij ook tegen het volk zij dat ze moesten geloven in 

Christus Jezus, worden ze gedoopt in de naam van de Heere Jezus. 

 Paulus legt hun de handen op en de Heilige Geest komt over hen. Ze beginnen 

te spreken in vreemde talen en gaan profeteren. 

Daarna verkondigt Paulus drie maanden het Evangelie in de Synagoge. Nadat er 

mensen zijn die verhard worden en ongehoorzaam blijven gaat Paulus weg. 

Gedurende twee jaar is hij zendeling in Asia. En God deed buitengewone 

krachten door de handen van Paulus. Zelfs als hij zijn doeken op mensen legt 

wijken ziekten en gaan boze geesten weg.  

Wat God doet is goed. Laten we Paulus niet verheerlijken. Hij zei het zelf over 

hem en Silas: wij zijn mensen net als jullie. Hij kon vanuit zichzelf helemaal 

niets. Alleen door de kracht van de Heere had hij buitengewone krachten. 

Verheerlijk daarom de Heere. Paulus leeft niet meer op onze aarde, maar de 

Heere geeft nog altijd buitengewone krachten aan mensen.   

Martin Luther King was een baptistendominee die in de jaren vijftig en zestig 

van de vorige eeuw beroemd werd vanwege zijn geweldloze verzet tegen 

rassenscheiding in de Verenigde Staten. In zijn beroemdste toespraak zei hij:  

I have a dream, ik heb een droom. Daarin sprak hij de hoop uit dat mensen niet 

op hun huidskleur zullen worden beoordeeld. Helaas worden mensen nog altijd 

gediscrimineerd. Wat dat betreft is de Heere heel anders. Hij discrimineert niet. 

Iedereen kan zalig worden door het geloof in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. 

Looft daarom de Heere, want Hij is goed. 

 

Lezen/zingen Psalm 106:1 

 

Looft nu den HEER,                Wie prijst zijn daden woord voor woord? 

want Hij is goed,             Wie kan zijn heerlijkheid belijden? 

die met zijn liefde ons ontmoet.            Wie looft Hem zodat elk het hoort? 

Zijn trouw houdt stand te allen tijde.      



Zaterdag 15 juli 

 

Lezen Handelingen 26:24-32 

Tekst: Handelingen 26:28B U overtuigt mij bijna om christen te worden! 

 

Bijna betekent niet 

Paulus is gevangen genomen in Jeruzalem. Hem wordt verweten dat hij een 

Griekse tempel heeft ontheiligd en dat hij onderwijs geeft dat indruist tegen het 

volk. Paulus verdedigt zich voor de Raad en vertelt zijn geloofsgeschiedenis. 

Het volk roept: weg met hem. Hij wordt overgebracht naar Caesarea.  

Daar verdedigt hij zich voor Felix. Felix is procurator van keizer Nero.  

Een procurator is een gevolmachtigde. Twee jaar later wordt Felix opgevolgd 

door Festus.  

In de tijd dat Paulus in de gevangenis zit, kan hij niet rondreizen om te gaan 

evangeliseren. Je zou kunnen denken: dat is jammer. Maar niets is voor niets. 

Paulus zit niet stil. De Heere heeft er zo voor gezorgd dat Paulus brieven kan 

schrijven naar verschillende gemeenten. Deze brieven staan in de Bijbel.  

Al eeuwen zijn er zeer veel mensen die deze brieven hebben gelezen en ze 

hebben daardoor veel geleerd over alles wat de Heere door middel van deze 

brieven door wilde geven.  

Al vanaf de derde dag dat Festus in zijn ambt staat, gaat hij naar Jeruzalem om 

te overleggen met de hogepriester en de voornaamsten van de Joden. Zij gaan 

met hem mee naar Paulus en brengen zware beschuldigen tegen Paulus in.  

Maar ze kunnen het niet bewijzen. Festus vraagt aan Paulus of hij een rechtszaak 

wil in Jeruzalem. Dat wil Paulus niet en hij beroept zich op de keizer. Daarop 

zegt Festus: u zult naar de keizer gaan.  

In het gedeelte dat we vandaag hebben gelezen, zien we dat koning Agrippa zegt 

dat Paulus hem bijna heeft overtuigd om christen te worden.   

Een raadsel. Velen zullen dit raadsel wel kennen.  

Wat is beter? Bijna gered of bijna verdronken.   

Je was bijna gered maar je bent dus niet gered. Je was bijna verdronken maar je 

bent dus gered.  

Zo gaat het ook in het geloof. Bijna betekent hier niet. Als je bijna overtuigd 

bent om christen te worden, dan word je geen christen. Dan is het net als bij 

Agrippa. Het is allemaal heel interessant. Geloven is het overwegen waard, maar 

niet meer dan dat.  

Hoe is dit met jou? Geloof je in de Heere Jezus? Bijna, dat is niet goed. 

Helemaal geloven in Hem betekent dat je behouden bent voor de eeuwigheid.  

Vertrouw op de Heere. De vijand kan je bijna ten val brengen, maar de Heere 

redt je en schenkt je kracht.  

 

Lezen/zingen Psalm 118:4 

 

Zij zwermden om mij heen als bijen,      O vijand, die met felle stoten 

zij waren dreigend om mij heen.       mij bijna hebt ten val gebracht, 

In Gods naam brak ik door hun rijen,      de HEER had tot mijn heil besloten, 

als strovuur sloeg ik hen uiteen.       Hij redde mij, Hij schonk mij kracht. 



Zondag 16 juli 

 

Lezen Handelingen 28:1-6 

Tekst: Handelingen 28:4B en 6B Deze man is vast en zeker een moordenaar/ 

zij veranderden van gedachten en zeiden dat hij een god was 

 

Hoe snel oordeel of veroordeel je iemand? 

Paulus en enkele andere gevangenen moeten worden weggevoerd van Caesarea 

naar Rome. Julius, een hoofdman van honderd manschappen, moet hier voor 

zorgen. Hij vindt een schip dat van Caesarea naar Italië gaat. Doordat er veel 

wind is, komen ze maar langzaam vooruit. Paulus heeft een goede 

verstandhouding met Julius. Hij waarschuwt hem dat er storm op komst is en dat 

er niet alleen grote schade zal komen maar dat er ook levens in gevaar zullen 

komen. Julius heeft meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein dus gaan ze 

door. Dan wordt het: alle hens aan dek. De storm is zo hevig dat de lading 

overboord gaat. De mensen aan boord hebben een aantal dagen geen eten meer. 

Dan neemt Paulus het woord. Hij zegt: had toch naar mij geluisterd. Maar heb 

goede moed. Er zal niemand omkomen. De zeelieden willen vluchten met een 

sloep. Paulus waarschuwt de hoofdman en de soldaten dat als ze dat doen ze niet 

gered zullen worden. Nu wordt er wel naar Paulus geluisterd. Het anker wordt 

gelicht. Het schip gaat niet naar een haven maar blijft midden op zee. De 

soldaten willen de gevangenen doden omdat ze bang zijn dat ze weg zullen 

zwemmen. De hoofdman wil Paulus behouden en zorgt ervoor dat dit niet 

gebeurt. Iedereen gaat van boord. Wie zwemmen kan gaat zwemmend naar 

Malta en wie het niet kan, wordt op planken of op enkele stukken van het schip 

naar de kust gedreven. De Maltezen ontvangen hen buitengewoon menslievend. 

Omdat het koud en regenachtig is, wordt voor hen een vuur aangelegd. Als 

Paulus takken op het vuur legt, wordt hij in de hand gebeten door een adder. De 

inlandse bewoners hebben hun oordeel klaar. Hij moet wel een moordenaar zijn. 

De adder is een wraakgodin. De afgoderij zit diep geworteld. Als Paulus de 

adder van zich afschudt en hij niet opzwelt of plotseling dood neervalt, is er een 

ander oordeel van de Maltezen. Ze denken nu dat Paulus een god is.   

Hoe snel oordeel of veroordeel je iemand? We kunnen mensen zo gemakkelijk 

in hokjes stoppen. Die persoon is gereformeerd en die persoon is evangelisch en 

die persoon doet nergens aan. Wat het oordelen betreft, is de Heere heel anders. 

Hij oordeelt of iemand christen is of niet. Let op: dat is een hele andere 

beoordeling dan de beoordeling die wij hebben. Christen ben je in Zijn ogen als 

je van Christus bent. Dat is heel wat anders dan ons oordeel of iemand   wel of 

niet christelijk is. De Heere houdt het oordeel in Zijn handen. De aarde is Zijn 

domein. Vertrouw op Hem. Hij is de God van ons heil. 

 

Lezen/zingen Psalm 65:3 

 

Gij antwoordt met geduchte daden,      O Gij vertrouwen aller landen 

Gij treedt voor ons in 't krijt.       die ver gelegen zijn, 

God van ons heil, Gij gaat te rade      Gij houdt het oordeel in uw handen, 

met uw gerechtigheid.        de aard' is uw domein. 



Maandag 17 juli 

 

Lezen Handelingen 28:26-31 

Tekst: Handelingen 28: 28 Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God 

aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren 

 

Je hebt moed nodig om ootmoedig te zijn 

Morgen gaan we verder waar we gebleven zijn in het Oude Testament. Vandaag 

voor het laatst een gedeelte uit Handelingen. 

Paulus geeft de woorden van de profeet Jesaja door aan de Joden: Laat het u dan 

bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen 

luisteren. Na deze woorden gaan ze heftig redetwistend weg bij Paulus. Ze 

luisteren niet goed en ze kijken niet goed. Dat komt omdat ze vanuit zichzelf 

luisteren en kijken. Ze praten heftig met elkaar in plaats van dat ze in ootmoed 

aan Paulus vragen hoe ze het kunnen veranderen. Wat moeten we doen?, zou de 

beste vraag zijn geweest.  

Paulus heeft een eigen gehuurde woning. Twee jaren ontvangt hij iedereen die 

bij hem komt. Hij verkondigt het Koninkrijk van God. Hij geeft onderwijs over 

de Heere Jezus. Ongehinderd en vrijmoedig geeft hij het Evangelie door. 

De geschiedenis van Paulus lijkt veel op dat wat veel zendelingen meemaken. 

Eerst is er de voorbereiding om uitgezonden te kunnen worden. Dan gaan ze 

naar het zendingsgebied om Gods Woord te verkondigen. Daarna komen ze 

terug om in ons land het onderwijs van de Heere Jezus door te geven. Ze maken 

daarbij gebruik van de ervaringen die zij in het verre land hebben opgedaan. 

Wat leert ons deze geschiedenis. Onder andere dat we alle zintuigen moeten 

gebruiken om het doel van ons leven te verwezenlijken. Dat doel is God loven. 

Dat doen we door Hem lief te hebben en vanuit Zijn liefde de naaste lief te 

hebben. Dat gaat niet vanzelf. Het hart is ermee gemoeid. Vraag daarom of de 

Heere het hart wil versterken. De mensen die redetwistend weg gingen, misten 

ootmoed. Dat gaat niet om ootmoed voor mensen maar om ootmoed voor de 

Heere. Ben je ootmoedig? In woordenboeken staat als betekenis voor het woord 

ootmoed: nederigheid en deemoed. Toch is dit net niet helemaal wat het woord 

betekent. Ootmoed is een houding waarin je ontzag toont voor de Heere. Hij 

staat boven je en tegelijkertijd mag je ervaren dat hij naast je staat. 

Je hebt moed nodig om ootmoedig te zijn. Moed is de durf om iets moeilijks te 

doen. Ootmoedig zijn is niet eenvoudig. Je bent liever onafhankelijk. Moed is 

ook vertrouwen hebben op een goede afloop. Als je in ootmoed leeft, in 

afhankelijkheid van de Heere, dan mag je vertrouwen hebben in een goede 

afloop. Heb je de moed nog niet om ootmoedig te zijn. Vraag er dan om in het 

gebed. De Heere wil daarvoor kracht geven.  

 

Lezen/zingen Gezang 126:3 

 

Een hart dat wacht in ootmoed   Wie vraagt naar zijn gebod 

is lief'lijk voor de Heer,    en bidden blijft en waken, 

maar op een hart vol hoogmoed   in hem wil woning maken 

ziet Hij in gramschap neer.   het heil, de Zoon van God. 



Dinsdag 18 juli 

 

Lezen 1 Samuel 4:1-11 

Tekst: 1 Samuel 4:4A Toen zond het volk boden naar Silo 

 

Zoek het niet in Silo 

De Israëlieten worden verslagen door de Filistijnen. De oudsten vragen zich af 

hoe het komt dat de Heere hen vandaag tegen de Filistijnen een nederlaag heeft 

laten lijden. Wat gaan ze doen? Bidden tot de Heere? Samuel raadplegen? In het 

vorige hoofdstuk staat dat heel Israël, van Dan tot Berseba toe, erkende dat 

Samuel aangesteld was tot profeet van de Heere. Dan is dit toch het moment om 

aan hem te vragen wat ze moeten doen. Ze doen iets heel anders. Ze halen de ark 

van het verbond uit Silo. Als we deze in ons midden hebben, zal die ons 

verlossen van de vijand, zeggen ze. Wat zullen de zonen van Eli, Hofni en 

Pinehas, trots zijn geweest. Zij waren op dat moment heel belangrijk. Ze namen 

de ark mee naar het kamp. Als de ark in het kamp komt, wordt er zo hard 

gejuicht door het volk dat de aarde dreunt. De Filistijnen worden er bang van. Ze 

zijn bevreesd voor de machtige goden. Maar het loopt voor hen anders af.  

De Filistijnen verslaan Israël en Hofni en Pinehas sterven.  

De ark van het verbond stond in de Tabenakel in het Heilige der Heiligen. 

Eén maal per jaar werd er bloed gesprenkeld op het verzoendeksel. Dit mag je 

zien als de Heere die een verzoenend God is. De ark is een heilig voorwerp maar 

deze is niet God zelf. Je kunt deze niet gebruiken om er oorlogen mee te winnen. 

Dan maak je er een afgod van. In de Ark zaten de twee stenen tafelen met de 

tien geboden. Het is niet voor niets dat de tien geboden eerst weergeven Wie de 

Heere is: Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het 

slavenhuis, geleid heeft. Daarna volgt: u zult geen andere goden voor Mijn 

aangezicht hebben. De ark als afgod is voor de Heere zo afschuwwekkend dat 

Hij er voor zorgt dat Israël wordt verslagen door de Filistijnen.  

Zoek het niet in Silo. Dat is het thema van vandaag. Je kunt problemen hebben 

en proberen de problemen zelf op te lossen. De oudsten van Israël lieten de ark 

halen uit Silo. Maar de ark is de Heere niet. Van zoiets heiligs als de ark van het 

verbond kun je niet zomaar een god maken. Dat wordt een afgod. Zoek het  niet 

in Silo maar zoek het bij de Heere. Ga bij Hem te rade als je er niet uit komt. Als 

je het ergens anders zoekt, zul je geen enkele oorlog kunnen winnen. Ook geen 

geestelijke oorlog. Met de Heere kun je alles en iedereen overwinnen. Jezus 

heeft zelfs de dood overwonnen. Daar mag je troost uit putten. Besef het hoe 

groot God is. Hij strijdt vooraan, ook voor jou. Hij is het die de weg zal banen.  

 

Lezen/zingen Psalm 95:2 

 

Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan, 

de goden zijn Hem onderdaan; 

de hoge bergen houdt Hij staande. 

Het hart der aard' is in zijn hand. 

Hij riep de zee, Hij schiep het land. 

Hij is het, die de weg ons baande. 



Woensdag 19 juli 

 

Lezen 1 Samuel 4:12-22 

Tekst: 1 Samuel 4:22B De eer is weggevoerd uit Israël 

 

Hoe kun je God eren? 

Eli zit op zijn stoel aan de kant van de weg. Hij zit daar op de uitkijk. De uitkijk 

is een woord dat uit de scheepvaart komt. Het is een plek waar je vanaf het schip 

alles scherp in de gaten kunt houden. In het verband met Eli is het een wat 

vreemd woord. Want de ogen van Eli zijn star geworden. Hij kan niets zien. 

Maar met zijn gehoor kan hij wel alles in de gaten houden. Hofni en Pinehas 

hebben de ark van het verbond meegenomen. Wat zou Eli tegen hen hebben 

gezegd? Jongens doe dat nou niet, daar komen ongelukken van. We weten het 

niet. Wat we wel weten is dat zijn hart siddert vanwege de ark van God.  Een 

Benjaminiet vertelt in Silo wat er is gebeurd. Het volk schreeuwt het uit van 

ellende. Nederlanders zijn dat niet gewend. Als er een nieuwsuitzending is 

waarbij mensen zijn omgekomen, zie je in landen ver hier vandaan dat mensen 

het dan ook uitschreeuwen. Eli hoort het geschreeuw en wil weten wat er aan de 

hand is. De boodschapper vertelt hem dat de Israëlieten gevlucht zijn. Er zijn 

veel slachtoffers en ook Hofni en Pinehas zijn omgekomen en tot slot dat de ark 

als buit is meegenomen door de Filistijnen. Het laatste bericht zorgt ervoor dat 

Eli van de stoel valt en zijn nek breekt en sterft. Ook zijn schoondochter heeft 

een heftige reactie op het nieuws dat de ark is buitgenomen. Zij is zwanger en 

baart een zoon. Voordat ze overlijdt, geeft ze haar zoon zijn naam. Dat is Ikabod 

want, zegt ze, de eer is weggevoerd uit Israël. Wat opvalt in deze geschiedenis is 

dat beiden heftiger reageren op de buitgemaakte ark van het verbond, dan op de 

omgekomen Hofni en Pinehas. Eli en zijn schoondochter maken van de ark geen 

afgod maar zien deze als de eer van God.  

Hoe kun je iemand eren? Als het gaat om mensen die veel hebben gedaan voor 

de samenleving, dan is de hoogste eer meestal een lintje van de koning.  

Deze krijg je als anderen je hebben voorgedragen nadat je veel jaren hand- en 

spandiensten hebt gedaan voor bijvoorbeeld een vereniging of als je voor lange 

tijd actief bent geweest in een bestuurlijke functie.  

Hoe kun je God eren? Het belangrijkste is dat je in alles Zijn eer op het oog 

hebt. Dat hadden de Israëlieten niet. Ze namen de ark mee zonder daarbij de 

Heere te betrekken. Je kunt God eren door Hem overal bij te betrekken. Dan lees 

je niet in de Bijbel voor jezelf, maar voor Hem. Dan bid je niet voor jezelf maar 

voor Hem. Wat schieten we dan vaak tekort. Vraag of de Heere je kracht wil 

geven om Hem in alles te kunnen eren. Als Hij die kracht geeft dan zullen Gods 

bazuinen schallen tot Zijn eer.  

 

Lezen/zingen Gezang 93:6 

 

Bazuinen en klaroenen,    De arbeid in de Heer 

trompetten, hel en luid,    zal niet in 't ijle vallen, 

nodigen ons tot koene    maar blinken tot zijn eer, 

en trouwe daden uit.    als Gods bazuinen schallen. 



Donderdag 20 juli 

 

Lezen 1 Samuel 7:1-10 

Tekst: 1 Samuel 7:4B en zij dienden de HEERE alleen 

 

De Heere dienen of de Heere niet dienen, de gevolgen zijn groot 

De Filistijnen hebben de ark van God naar Asdod gebracht. Daar zetten ze deze 

in het huis van het afgodsbeeld Dagon. De volgende dag zagen de inwoners van 

Asdod dat Dagon op zijn gezicht was gevallen voor de ark van de Heere. Ze 

zetten hem weer rechtop. Nog een dag later lag Dagon weer voor de ark van de 

Heere. Maar nu alleen de romp. Het hoofd en de handen waren afgehakt en 

lagen op de drempel. De mensen in Asdod krijgen allemaal gezwellen. Het is 

duidelijk dat de Heere niet met zich laat spotten. Dan wordt de ark naar Gath 

overgebracht. Ook daar krijgen de mensen gezwellen. Er ontstaat grote 

verwarring. Voordat de ark terug gaat naar Israël, wordt deze nog overgebracht 

naar Ekron. De mensen daar schreeuwen het uit: ze hebben de ark naar ons 

overgebracht om gedood te worden. Na zeven maanden wordt de ark op een    

wagen gezet samen met een kistje met gouden muizen en beeldjes van 

gezwellen als schuldoffer. De koeien die de wagen trekken gaan in een recht 

spoor naar Beth-Semes. De wagen blijft staan op de akker van Jozua. Het hout 

van de wagen wordt gekloofd en de koeien worden op een grote steen geofferd 

als brandoffer voor de Heere. De Heere doodt sommigen van de mannen van 

Beth-Semes omdat zij in de ark hebben gekeken. Het was niet voor niets dat de 

ark van de Heere voorheen in het Heilige der Heilige stond. Daar mag je maar 

zo niet in kijken. Toen kwamen de mannen van Kirjath-Jearim. Ze brachten de 

ark in het huis van Abinadab. Eleazar heiligt zijn zoon om voor de ark van de 

Heere te zorgen. Er gaan twintig jaar voorbij. Israël wendt zich klagend tot de 

Heere. Dan begint Samuel te spreken. Hij zegt: bekeert u tot de Heere met heel 

uw hart. Doe de afgoden weg. Vanaf dat moment dienen ze alleen de Heere. 

De Filistijnen binden de strijd aan met Israël. Maar de Heere deed op die dag 

een machtige donder rollen over de Filistijnen. Hij bracht hen in verwarring, 

zodat zij door Israël werden verslagen. 

De Heere dienen of de Heere niet dienen, de gevolgen zijn groot. Soms lijkt het 

of alles zijn gang gaat. Maar er komt een moment waarop de Heere laat blijken 

dat Hij zegt: tot hier en niet verder. Hij gebruikt Samuel om dit aan het volk 

Israël door te geven. Hij gebruikt Samuel ook om het aan ons door te geven. Als 

je de Heere dient, als je in de Heere Jezus gelooft, dan word je behouden. Dien 

je Hem niet, geloof je niet in de Heere Jezus terwijl je wel weet dat dit van je 

gevraagd wordt, dan word je niet behouden. Dien de Heere met ontzag. Dan 

word je zalig en vertoef je veilig bij Hem. 

 

Lezen/zingen Psalm 34:4 

 

Komt nader, ziet en proeft,  Die thuis hoort in Gods kring, 

opdat men smake naar waardij  dient met ontzag zijn hoog bewind. 

des HEREN goedheid. Zalig hij  Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt 

die veilig bij Hem toeft.   wacht u verzadiging.  



Vrijdag 21 juli 

 

Lezen 1 Samuel 7:13-17 

Tekst: 1 Samuel 7:17B hij bouwde daar een altaar voor de HEERE 

 

Ben je onzeker over jezelf? Richt dan een altaar op. 

De Filistijnen zijn vernederd. Ze komen niet meer terug in Israël omdat de Heere 

het niet toelaat. Israël krijgt de steden die de Filistijnen hadden ingenomen terug. 

Samuel geeft leiding aan Israël. Hij trok het hele land door. Hij gaf leiding. Er 

staat niet bij wat dit inhoudt. We kunnen het ons wel voorstellen. Hij gaf Bijbels 

onderwijs. Hij roept op tot bekering en wijst het volk erop dat het dienen van de 

Heere zegenrijk zal zijn. Nadat hij van jaar tot jaar het land rond ging, komt hij 

terug in zijn woonplaats Rama. Daar bouwt hij voor de Heere een altaar. 

Is het nodig om een altaar te bouwen? Het volk diende de Heere en Samuel 

diende Hem nog meer. De Heere dienen betekent niet dat het leven zondeloos is. 

Er moest wel worden geofferd voor de zonden. Een altaar bouwen is ook een 

teken van de Heere eren. Een teken dat Hij niet vergeten is.  

De Heere was met Samuel. Hij gaf hem kracht om als profeet overal Gods 

Woord te verkondigen. Toch is ook hij een zondaar die vergeving nodig heeft. 

Samuel kon vanuit zichzelf niets. In het Nieuwe Testament wordt geschreven 

over Petrus die Jezus verloochende. Na de verloochening was hij onzeker. Dat 

kan haast niet anders. Paulus verkondigde het Woord. Voordat hij dit deed was 

hij een christenvervolger. Daar heeft hij veel spijt over gehad.  

Ben je onzeker over jezelf? Vraag je het je wel eens af of je het allemaal wel 

goed doet/? Het antwoord op deze vraag is kort en helder: nee je doet het niet 

goed. Daar kan ik mee verder, zou je sarcastisch kunnen zeggen. Dat klopt. Hier 

kun je ook niet mee verder. Dat konden Petrus en Paulus ook niet. Het probleem 

is dat de zonden die begaan zijn altijd blijven bestaan. Je kunt dus niet tegenover 

verkeerde dingen goede dingen zetten.  Ben je onzeker over jezelf? Richt dan 

een altaar op. Niet letterlijk, want dat hoeft niet meer. Houd je vast aan de Heere 

Jezus Die op Golgotha voor al je zonden heeft betaald. Dat is wat Petrus en 

Paulus ook deden.  Ze hebben hun zonden niet weggepoetst maar ze zijn gaan 

geloven in de Heere Jezus. Ben je onzeker over jezelf? Zoek dan de zekerheid in 

de Heere Jezus. Hij wil je bij staan. Op Hem kun je aan. Van Hem kun je zeker 

zijn.  

 

 

Lezen/zingen Gezang 90:2 

 

Dit weet ik vast en zeker, 

dat mij de Heer bemint, 

dat Hij mijn deel, mijn beker, 

mijn Vader is, mijn vriend, 

dat Hij geen kwaad kan willen, 

dat Hij mij bij wil staan, 

dat Hij de storm zal stillen, 

mijn vijand zal verslaan. 



Zaterdag 22 juli 

 

Lezen 1 Samuel 8:1-10 

Tekst: 1 Samuel 8:7B  

Míj hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn. 

 

Kies je voor een aardse koning of voor Koning Jezus? 

De religieuze leiders laten het afweten. De zonen van Samuel gingen niet de 

weg die Samuel hen had voorgehouden. De geschiedenis herhaalt zich. De 

zonen van Eli gingen ook hun eigen gang. Joël en Abia, de zonen van Samuel, 

zijn uit op geld en geschenken. Daarvoor wordt zelfs het recht gebogen. De 

oudsten komen bij Samuel. Van hem verwachten ze niet veel meer omdat hij 

oud is geworden en in zijn zonen hebben ze geen vertrouwen. Ze willen een 

koning. Samuel vindt het geen goed idee maar doet dan wat het beste is. Hij 

vraagt in het gebed aan de Heere wat er moet gebeuren. De Heere zegt dat 

Samuel moet luisteren naar de stem van het volk. Ze verwerpen niet hem maar 

ze verwerpen de Heere. Samuel moet het volk waarschuwen voor de gevolgen 

van het aanstellen van een koning.  De koning zal veel mensen nodig hebben 

voor zijn paleis en voor het leger. Ze zullen veel zonen en dochters aan hem 

moeten afstaan. Daarnaast heeft de koning zeer veel eten nodig. Van al het 

eetbare moeten ze veel aan de koning geven. Dat geldt voor dieren en planten. In 

vers 18 staat: U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning, die u 

zich gekozen hebt, maar de HEERE zal u op die dag niet antwoorden. Samuel 

kan spreken als Brugman, maar ze willen toch een koning.  

Je zou kunnen denken dat het niet vreemd is dat het volk een koning wil. 

Menselijkerwijs gesproken heeft Samuel niet lang meer te leven. De zonen van 

hem doen niet wat van hen wordt verlangd. Het volk vindt dat ze de verkeerde 

wegen bewandelen. Maar zelf willen ze een koning zodat ze het goed hebben  

in het aardse leven. De Heere willen ze niet dienen als hun Koning. Voor wie 

kies jij? Kies je voor een aardse koning of voor Koning Jezus? Anders gezegd: 

wil je een goed tijdelijk leven waarin je kunt doen en laten wat je wil of kies je 

voor een leven waarin het Evangelie het voor het zeggen heeft. Het Evangelie is 

de blijde boodschap dat Koning Jezus regeert in eeuwigheid. Dat moet toch geen 

moeilijke keuze zijn. Toch zijn er massa’s mensen die hier niets van willen 

weten. Het klinkt veel mensen vreemd in de oren maar Gods wet is het hoogste 

goed. Het is begeerlijker dan goud. Ons laatste behoud is het woord van onze 

Koning. Kies voor Koning Jezus. Dien Hem want Hij verdient het. 

 

Lezen/zingen Psalm 19:4 

 

Des HEREN vrees is rein,  Die wet is 't hoogste goed, 

zo zal ik zeker zijn   meer kostelijk en zoet 

van d' allergrootste schat.  dan 't edelst van de honing; 

Al wat waarachtig is,   begeerlijker dan goud, 

bestendig en gewis,   blijft dit ons laatst behoud: 

is in zijn wet vervat.   het woord van onze Koning. 

 



Zondag 23 juli 

 

Lezen 1 Samuel 10:20-27 

Tekst: 1 Samuel 10:25B  

Toen liet Samuel het hele volk gaan, ieder naar zijn huis. 

 

Kom in actie als je wordt geroepen 

Kis, een Benjaminiet, is de vader van Saul. Hij is erg rijk. Er zijn ezelinnen 

zoekgeraakt. Kis vraagt zijn zoon om samen met een knecht de ezelinnen te 

gaan zoeken. Ze kunnen ze niet vinden. De knecht zegt tegen Saul: misschien 

kan Samuel ons de weg wijzen. Samuel weet inmiddels dat hij Saul zal 

tegenkomen. De Heere heeft tegen hem gezegd dat Saul Zijn volk zal verlossen 

uit de hand van de Filistijnen. Samuel nodigt Saul uit om te blijven eten en dat 

hij hem  de volgende morgen zal laten vertrekken. Zonder dat Saul er naar 

vraagt zegt Samuel dat de ezelinnen zijn gevonden. De volgende dag zegt 

Samuel tegen Saul dat hij hem het woord van God zal laten horen. Direct daarna 

neemt hij een oliekruik en giet deze leeg over het hoofd van Saul. Hij kust hem 

en zegt: Is het niet zo, dat de Heere u tot een vorst over Zijn eigendom gezalfd 

heeft?  Dan zegt Samuel dingen die gaan gebeuren. En zo vindt het ook plaats. 

Saul komt een groep profeten tegen en de Geest van de Heere wordt vaardig 

over hem. Hij profeteert temidden van de profeten. Niet lang daarna roept 

Samuel het volk bij elkaar. Door loting wordt aangewezen wie er koning zal 

worden. De stam Benjamin wordt aangewezen. Daarna het geslacht vna Matri 

en Saul de zoon van Kis wordt aangewezen. Intussen heeft Saul zich verstopt 

tussen bagage. Hij wordt meegenomen naar Samuel. En Samuel zegt tegen het 

volk: ziet u wie de Heere uitgekozen heeft? En het volk juicht: leve de koning! 

Dan gaat ieder naar zijn huis tot het moment er is dat Saul geroepen wordt om 

als koning op te treden.  

Kom in actie als je wordt geroepen. Dat is het thema van vandaag. We zien in de 

Bijbel veel mensen die geroepen worden door de Heere. Bij velen is het zo dat 

hen eerst wordt aangezegd dat ze een taak gaan vervullen en dat ze na een 

bepaalde tijd geroepen worden om in actie te komen. Dat zien we bij Saul en 

later ook bij David. Saul gaat eerst naar huis. Dat is voor ons een voorbeeld. Als 

je gaat geloven in de Heere Jezus dan kan het zijn dat je direct aan de slag wilt. 

Beter is het om aan de Heere te vragen wat Hij wil dat je doet. Hij wijst je hierin 

de weg. Hij zorgt er voor dat er mensen op je pad komen die je de weg zullen 

wijzen en mensen aan wie je de Weg mag wijzen. De Heere heeft velen de weg 

gewezen en wil ook jou de weg wijzen. Hij doet je veilig op die weg gaan.   

 

Lezen/zingen Gezang 103:2 

 

Zij trokken uit als Abraham,          dan dat Hij had gezegd: Ik schaam 

door God de Heer geroepen          mij niet uw God te heten. 

zonder te weten waar hij kwam,          Geprezen zij zijn naam! 

om 't land van God te zoeken.          Hij deed hen veilig gaan! 

Zij zijn gestorven in zijn naam          Komt, zingen wij tezaam 

en hebben niets geweten           met alle heiligen! 



Maandag 24 juli 

 

Lezen 1 Samuel 11:1-15 

Tekst: 1 Samuel 11:13B Er zal op deze dag niemand gedood worden, want de 

HEERE heeft Israël vandaag verlossing geschonken. 

 

Wie vertrouwt op de Heere zal worden verlost. 

Nahas, de Amoriet, komt bij de poorten van het stadje Jabes. De mannen van 

Jabes proberen een verbond te sluiten met Nahas. Nahas doet zijn naam eer aan. 

Zijn naam betekent slang. Hij wil een verbond sluiten maar hij verbindt daar een 

schandelijke voorwaarde aan. Hij wil van allen het rechteroog uitsteken. Zo wil 

hij schande over heel Israël brengen. Zonder rechteroog is het onmogelijk om 

met pijl en boog te schieten. Er wordt zeven dagen wapenstilstand gevraagd om 

hulp in te kunnen roepen van de andere gebieden van Israël. Nahas is  

hoogmoedig. Als het Jabes niet lukt zal de schande over Israël nog groter 

worden. Saul woont in Gibea. Het volk begint luid te huilen als ze horen wat er 

gaat gebeuren in Jabes. Als Saul het hoort, wordt de Geest van God vaardig over 

hem. Hij ontsteekt in woede. Hij hakt runderen in stukken en waarschuwt dat 

wie niet achter Saul en Samuel aan komt hun runderen hetzelfde zal overkomen.  

De strijd wordt gewonnen. Het volk zegt tegen Samuel: wie is hij die zei: zou 

Saul over ons regeren? Geef hier die mannen, dan zullen wij hen doden. Maar 

Saul komt op voor Samuel. Saul zegt dat niemand zal worden gedood want de 

Heere heeft verlossing geschonken. Daarna wordt Saul daadwerkelijk koning. 

Als de Geest van God vaardig wordt over Saul, dan is hij een wijze man. Als de 

Geest vaardig over je wordt ben je zo wijs als Salomo. Omdat het volk 

hardnekkig is, moet er met grof geschut worden opgetreden. Saul doet dat door 

te dreigen. Als iemand niet mee wil vechten, zullen zijn runderen in stukken 

worden gehakt. Dat betekent dat diegene en allen die bij hem horen, honger 

zullen gaan lijden. Men gaat als één man achter Saul aan. Er is vertrouwen in 

hem omdat hij vertrouwen heeft in de Heere. Wie vertrouwt op de Heere zal 

worden verlost. Verlost van de vijand en verlost van de zondeschuld. Heb je al 

vertrouwen in de Heere? Als je Hem vertrouwt zul je niet beschaamd uitkomen. 

Als je over een sloot een dunne wiebelige plank legt, dan ga je daar niet met vol 

vertrouwen overheen. Je vraagt je af: houdt die plank het wel en hou ik mezelf 

wel in evenwicht? Als er in de plaats van die plank een hele brede betonnen 

brug ligt over de sloot, dan zul je geen enkele twijfel hebben dat je droog 

overkomt. Dat is een rotsvast vertrouwen. Vertrouw zo op de Heere. Hij doet 

altijd wat Hij belooft. De Heere Jezus heeft zijn leven gegeven. Hij heeft de 

dood overwonnen. Zijn onschuld doet jouw zondeschuld teniet. Door in Hem te 

geloven, ben je behouden. 

 

Lezen/zingen Gezang 402:8 

 

De vijand zal Mij 't hartebloed,  Mijn leven overwint de dood, 

het leven zelfs ontroven,  mijn onschuld delgt uw schulden groot, 

't is u ten goede, en daar moet  en zo zijt gij behouden. 

gij rotsvast in geloven.    



Dinsdag 25 juli 

 

Lezen 1 Samuel 12:16-25 

Tekst: 1 Samuel 12:22A Want de HEERE zal Zijn volk niet verlaten, 

 

In het oog of op het oog 

Samuel legt getuigenis af van zijn gedrag. Ik heb naar uw stem geluisterd zegt 

hij. Ik heb een koning over u aangesteld. Heb ik u onderdrukt, heb ik u 

mishandeld en heb ik iets van u afgenomen? vraagt hij aan het volk. Het 

antwoord is helder. Niets van dit alles. Hij gaat verder: de Heere is steeds met u 

geweest. Steeds weer ging het met u op en neer. U ging afgoden dienen. U 

betoonde spijt voor uw zonden. Als u de Heere vergat, hadden de vijanden de 

overhand. Als u de Heere diende, redde de Heere u van de vijanden zodat u 

veilig woonde. U wilde een koning terwijl de Heere, uw God, uw Koning is. Als 

u  naar de Heere luistert, zal zowel u als uw koning veilig zijn. Als u niet naar 

Hem luistert, zal de hand van de Heere tegen u zijn. Zie hoe indrukwekkend de 

Heere is. Ik zal tot de Heere roepen, en Hij zal donder en regen geven. En dat 

gebeurt. Het volk wordt zeer bevreesd voor de Heere en vraagt Samuel voor hen 

te bidden. dat zij niet sterven. Toen zei Samuel tegen het volk: Wees niet 

bevreesd, dien de Heere met heel uw hart. Samuel eindigt met de woorden: ik 

zal niet ophouden voor u te bidden; maar ik zal u de goede en juiste weg leren. 

Vrees de Heere. Zo niet dan wordt u weggevaagd zowel u als uw koning. 

In het oog of op het oog. De werkwoorden houden en hebben zorgen voor grote 

verschillen. Is het: de Heere houdt je in het oog of de Heere heeft je op het oog. 

De vijand van de Heere wil je het eerste doen geloven: de Heere houdt je in het 

oog. Hij houdt je in de gaten. Hij ziet alle zonden. De vijand gaat nog verder: 

voor jou is er geen behoud mogelijk want je bent te zondig, Jezus is wel 

gestorven maar Hij heeft alleen maar betaald voor echte gelovigen die niet 

zondigen. . Je bent veel te nietig. Tot zover degene die je laat geloven dat de 

Heere je in het oog houdt. Dan nu: de Heere heeft je op het oog. In vers 22 staat: 

Want de Heere zal Zijn volk niet verlaten, omwille van Zijn grote Naam. In 

Handelingen 14 vers 27B staat: God had voor de heidenen de deur van het 

geloof geopend. De Heere heeft ook jou op het oog. Wat een vertroostend 

woord. Het klopt, je bent te nietig om vanuit jezelf zalig te worden. Maar Jezus 

is juist voor mensen op aarde gekomen die vanuit zichzelf niet zalig kunnen 

worden. Als je beseft dat je zondaar bent, dan heb je hem juist nodig. Geloof in 

de Heere Jezus en je bent zalig. Niets blijft voor het oog van de Heere 

verborgen, maar dat is heel wat anders dan de opgeheven vinger met de 

woorden: ik hou je in de gaten. Hij omringt ook jou met Zijn zorgen. Ja, Hij 

heeft ook jou op het oog. 

 

Lezen/zingen Psalm 139:8 

 

Ik loof U die mijn schepper zijt,  in 't diepst der aarde opgebouwd. 

die met uw liefde mij geleidt,  Niets blijft er voor uw oog verborgen. 

Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 

 



Woensdag 26 juli 

 

Lezen 1 Samuel 14:1-15 

Tekst: 1 Samuel 14:6B het is voor de HEERE niet te moeilijk om te verlossen, 

door veel of door weinig mensen 

 

Heb je kracht nodig? Vraag er de Heere om 

We zijn een hele tijd verder want Johathan komt in beeld als aanvoerder van een 

leger. Saul kiest drieduizend strijdbare mannen uit om te strijden tegen de 

Filistijnen. Zelf voert hij tweeduizend man aan in Michmas en het bergland van 

Bethel en Jonathan voert duizend man aan in Gibea. De rest van het volk laat 

Saul terug gaan naar hun tenten. Jonathan verslaat het garnizoen van de 

Filistijnen. Als opperbevelhebber krijgt Saul de eer. Daarna brengen de 

Filistijnen een enorm leger op de been. Israël wordt in het nauw gedreven. Het 

volk verstopt zich in allerlei schuilplaatsen zoals grotten en rotsspleten. Saul 

wacht zeven dagen op Samuel en als hij er dan nog niet is, wil het volk zich 

gaan verspreiden. Saul besluit om een brandoffer en dankoffers te brengen. Als 

daarna Samuel arriveert, zegt deze tegen Saul: wat hebt u gedaan? Saul 

antwoordt: ik wilde het aangezicht van de Heere gunstig stemmen. Samuel zegt 

tegen hem dat hij dwaas heeft gehandeld. Hij had moeten wachten op Samuel. 

Als straf zal het koningschap niet op erfgenamen van Saul over gaan. De 

Filistijnen beroven Israël van hun zwaarden en speren en zorgen ervoor dat er 

geen smid meer te vinden is in Israël. Landbouwgereedschappen moeten 

geslepen worden bij de Filistijnen. Ze willen voorkomen dat Israël wapens heeft. 

Alleen Saul en Jonathan hebben nog zwaarden en speren.  Jonathan en zijn 

wapendrager gaan, zonder dat anderen het weten, naar de wachtpost van de 

Filistijnen. De wachtpost zit hoog zodat ze alles goed kunnen overzien. Jonathan 

zegt tegen zijn knecht: het is voor de HEERE niet te moeilijk om te verlossen, 

door veel of door weinig mensen. Als ze bij de wachtpost zijn worden ze met 

hoon ontvangen. Klim omhoog dan zullen we jullie een lesje leren. Het 

omgekeerde gebeurt want Jonathan weet dat de Heere de Filistijnen in de hand 

van Israël heeft gegeven. Twintig mannen worden gedood en er ontstaat paniek. 

De Filistjnen vluchten en zijn verslagen. 

In Mattheus 18 vers 20 staat: waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen 

zijn, daar ben Ik in hun midden. Jonathan wist dit al. Hij weet dat de Heere 

almachtig is. Het is voor Hem niet moeilijk om te verlossen door veel of weinig 

mensen. De kracht zit niet in aantallen. De kracht zit in Gods almacht. Die 

kracht heeft ook de nacht overwonnen. De nacht is door het Licht, door Jezus, 

geweken. Ook met weinigen mag je Zijn nabijheid ervaren. Heb je kracht nodig? 

Vraag er de Heere om. Hij heeft de macht om alles te geven wat je nodig hebt. 

 

Lezen/zingen Gezang 454:3 

 

Maar Christus gaf mij taal en teken Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 

en ik ben zeker van zijn stem.  bij water, woord en brood en wijn, 

De nacht is voor het licht geweken, omdat ik weet van zijn nabijheid 

het grond'loos lot krijgt zin door Hem. waar twee of drie vergaderd zijn. 



Donderdag 27 juli 

 

Lezen 1 Samuel 15:21-28 

Tekst: 1 Samuel 15:28B De HEERE heeft vandaag het koningschap van Israël 

van u afgescheurd en het aan uw naaste gegeven, die beter is dan u. 

 

Koningen komen en gaan behalve Jezus, Hij is Koning voor altijd 

Samuel geeft de woorden van de Heere door aan Saul. Saul krijgt opdracht om 

alle Amalakieten en hun vee te doden. Maar hij spaarde koning Agag en  de 

beste schapen en runderen, en wat bijna het beste was, de lammeren en alles wat 

goed was. Daarmee zondigt hij tegen de Heere. Hij zegt dat hij het beste wil 

offeren maar Samuel zegt dat het beter is de stem van de Heere te gehoorzamen 

dan te offeren. Opstandigheid wordt door de Heere gelijk gesteld met 

waarzeggerij. Tegenstreven staat gelijk aan afgoderij en beeldendienst. Saul 

wordt gestraft. De Heere heeft hem verworpen. Hij zal geen koning meer zijn. 

Saul vraagt vergeving voor zijn zonden maar Samuel zegt tegen hem dat hij niet 

meer terug zal keren. Nogmaals zegt Samuel dat Saul geen koning meer zal zijn 

over Israël. Hij gaat weg en Saul grijpt een punt van zijn mantel. De mantel 

scheurt. Dan komen de laatste woorden van Samuel: De HEERE heeft vandaag 

het koningschap van Israël van u afgescheurd en het aan uw naaste gegeven, die 

beter is dan u. Er zal een betere koning komen. 

Saul heeft Samuel achter zich staan totdat hij zijn eigen weg gaat. Samuel doet 

steeds wat de Heere tegen hem zegt. Hij geeft alles door aan Saul. Dat wil 

zeggen dat Saul contact heeft met iemand die in directe verbinding staat met de 

Heere. Je zou zeggen: dan doe je toch wel wat er tegen je wordt gezegd. Helaas 

gaat hij zijn eigen weg. Er zal een betere koning komen. Dat is David. Na David 

zal de beste koning komen die er is. Nee, niet Salomo maar de Heere Jezus.  

Hij  is naar de aarde gekomen en Hij is weer van de aarde weggegaan maar dat 

betekent niet dat Hij geen Koning meer is. Koningen komen en gaan behalve 

Jezus, Hij is Koning voor altijd. Hij is een koning die je beschermt. Bij Hem kun 

je schuilen. Saul weet dat als hij de weg van de Heere gaat er geen vijand zal 

zijn die Israël verslaat. Toch is hij zijn eigen weg gegaan.  

Welke weg ga jij? Jezus is de Weg. Hij is de Weg die leidt naar Zijn paleis.  

Als je naar Hem luistert dan zal Hij jouw Koning zijn. Dan zal Hij je niet 

verlaten en zul je in de toekomst voor altijd toeven in Zijn hof. 

 

Lezen/zingen Psalm 84:2 

 

Het heil dat uw altaar omgeeft 

beschermt en koestert al wat leeft. 

De mus, de zwaluw vindt een woning. 

Haar jongen zijn in veiligheid. 

Mij is een schuilplaats toebereid 

in het paleis van U, mijn Koning. 

Heil hen die toeven aan uw hof 

en steeds zich wijden aan uw lof. 

 



Vrijdag 28 juli 

 

Lezen 1 Samuel 16:1-13 

Tekst: 1 Samuel 16:11B hij weidt de schapen 

 

Laat je door Jezus hoeden 

Samuel rouwt. Hij heeft er verdriet van zoals het is gegaan met Saul. De Heere 

zegt tegen hem dat hij door moet gaan. De Heere neemt de verantwoordelijkheid 

van het verwerpen van Saul op zich. Vul uw hoorn met olie. Ga naar Isai in 

Bethlehem. Eén van zijn zonen zal koning worden. Samuel zit met een vraag. 

Hoe kan ik daar heen gaan? Als Saul het hoort zal hij mij doden. De Heere 

neemt de vraag van Samuel serieus. Hij zegt niet, ga want Ik ben met je. Nee Hij 

zegt: neem een kalf mee en zeg: ik ben gekomen om de Heere een offer te 

brengen.  

Als je bang bent voor bedreigingen die er kunnen zijn, wordt dat door de Heere 

niet als onzin afgedaan. Deze worden door Hem serieus genomen.  

Hij wil ook aan jou oplossingen geven die nodig zijn om levensgevaarlijke 

omstandigheden uit de weg te kunnen gaan.  

Als Samuel in Bethlehem aankomt, zijn de mensen daar vol onzekerheid. Wat 

komt Samuel hier doen? De oudsten stellen hem bevend de vraag: komt u in 

vrede? Gelukkig, het antwoord is positief. Ik kom met vrede om te offeren.  

Hij nodigt Isai en zijn zonen apart uit voor het offer. Dan kijkt hij één voor één 

naar de zonen van Isai. Wie zal er koning worden? Eliab? Abinadab? Samma? 

Geen van deze zonen wordt koning. Van Eliab worden nog enkele uiterlijkheden 

genoemd. Hij is een knappe en indrukwekkende verschijning. Maar de Heere 

kijkt daar niet naar. Hij kijkt naar het hart. Het wordt David. Hij is er niet bij. 

Hij hoedt de schapen. Wij zouden hem waarschijnlijk niet hebben uitgekozen. 

Een knappe man maar geen indrukwekkende verschijning. Daarnaast is hij 

iemand die prachtig harp kan spelen. Dat zijn geen aanbevelingen om hem tot 

koning te zalven. Maar hij wordt het omdat de Heere het wil. Hij wordt gezalfd 

door Samuel en de Geest van de Heere wordt vaardig over hem.  

Zelfs in de ogen van Samuel leek Eliab een hele geschikte koning, maar de 

Heere heeft David verkoren om Zijn kudde te hoeden. Hij werd gehaald toen hij 

de schapen weidde. En nu mag hij herder zijn van Gods kudde. Uit Davids 

geslacht is  de Koning en de Herder voortgekomen. Hij wordt de Zoon van 

David genoemd. Dat is Jezus. Hij wil ook jouw Herder zijn. Hij zal voor je 

strijden en Hij is oprecht en wijs. Laat je door Jezus hoeden, want Hij behoedt 

Zijn schapen voor de wolven. 

  

Lezen/zingen Psalm 78:25 

 

God riep een koning die voor Hem zou strijden, 

God riep een herder die zijn volk zou weiden, 

om wolven van de schaapskooi af te weren 

een herder Israëls, een knecht des Heren; 

David heeft zo de kudde Gods gehoed, 

oprecht en wijs, in weid' en overvloed. 



Zaterdag 29 juli 

 

Lezen 1 Samuel 16:14-23 

Tekst: 1 Samuel 16:23 En telkens wanneer de boze geest van God over Saul 

kwam, gebeurde het dat David de harp nam en erop tokkelde. Voor Saul was dat 

dan een verademing: het ging beter met hem en de boze geest week van hem. 

 

Hoeveel invloed heeft muziek op jou? 

Het Bijbelgedeelte van vandaag geeft je misschien wel een onprettig gevoel. De 

Geest van de Heere was vaardig over Saul maar nu niet meer. Integendeel, een 

boze geest die bij de Heere vandaan kwam, jaagt hem angst aan. Je zou kunnen 

denken dat dit niet mogelijk is. Bij de Heere kan toch geen boze geest vandaan 

komen? Laten we het gewoon laten staan. In de Bijbel staat geen onzin. Er is 

een bepaalde volgorde. Eerst was de Geest vaardig over Saul. Als de Geest 

vaardig is over jou dan heb je nog altijd je eigen verantwoordelijkheid in het 

maken van keuzes. De Geest verandert je niet in een robot die alleen maar de 

opdrachten van de Geest uitvoert. Je blijft mens met al je karaktereigenschappen 

en je zonden. Saul heeft verkeerde keuzes gemaakt. Hij handelde naar eigen 

goeddunken in plaats van de Heere te vragen wat hij moest doen. Doordat hij 

zijn  eigen gang is gegaan, heeft hij het koningschap verspeeld. Het gevolg is dat 

zijn erfgenamen geen koning kunnen worden en dat de Geest van hem is 

weggegaan. Als de boze geest bezit van hem neemt, wordt hij angstig. Zijn 

dienaren komen met het idee om iemand te zoeken die goed harp kan spelen. 

Eén van de knechten van Saul heeft David harp zien spelen. Aangezien David 

nog een paar goede eigenschappen heeft, komt hij bij Saul in dienst als 

wapendrager. Hij is een dappere held, een strijdbare man, ter zake kundig en 

knap om te zien. Dan volgt de belangrijkste eigenschap: de Heere is met hem. 

Dat is natuurlijk geen eigenschap van David maar wel belangrijk om over de 

knecht van Saul te vermelden. Als David op de harp speelt, is dat een 

verademing voor Saul. De boze geest wijkt van hem af, de angst ook en hij voelt 

zich beter. Dat de boze geest van hem wijkt, is wat anders dan dat deze 

verdwijnt. Het is tijdelijk. Hij komt steeds terug. 

Hoeveel invloed heeft muziek op jou? Kijk maar naar mensen die luisteren naar 

muziek. Elke soort heeft een bepaalde invloed. Mensen kunnen helemaal onder 

de invloed komen van bepaalde muziek. Daarom is het belangrijk om daarin 

goede keuzes te maken. Muziek kan zowel angst als rust geven. Muziek is voor 

de Heere zo belangrijk dat het er niet alleen maar is in ons leven op deze aarde 

maar dat het er altijd zal zijn. De engelen omringen met heiligen samen de troon 

van God en zingen de glorie van het Lam. Zing je nu al met hen mee? 

 

Lezen/zingen Gezang 288:6 

 

Dan breekt muziek van snaren   De engelen omringen 

aan alle kanten uit    met heiligen tezaam' 

een niet te evenaren,    de troon van God en zingen 

een goddelijk geluid.    de glorie van het Lam. 

 



Zondag 30 juli 

 

Lezen 1 Samuel 17:42-52 

Tekst: 1 Samuel 17:45 U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en 

met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de 

legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt. 

 

In de naam van de Heere kun je reuzen verslaan 

De legers van de  Israëlieten en de Filistijnen staan tegenover elkaar. Elk leger 

op een berg met een vallei ertussen. Onder de Filistijnen bevindt zich een reus. 

De reus Goliath heeft een harnas en helm die zeer zwaar zijn. Een pantser waar 

je normaal gesproken niet doorheen kunt komen. Hij stelt de Israëlieten voor om 

niet met de legers tegen elkaar te vechten maar een kampgevecht te organiseren 

waarbij hij de Filistijnen vertegenwoordigt en er een man van de Israëlieten 

wordt uitgezocht die met hem gaat vechten. Als ik win, worden jullie slaven van 

de Filistijnen en als de Israëliet wint, worden wij slaven van jullie. Hij ziet er zo 

indrukwekkend uit dat er in veertig dagen geen man gevonden wordt die tegen 

hem durft te vechten. David komt bij de drie oudste broers die bij het leger van 

Saul zijn. Hij brengt eten voor hen mee. Als hij in het leger komt, spreekt hij 

met een aantal mannen. Over Goliath vraagt hij het volgende: wie is deze 

onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te 

honen? David zegt tegen Saul dat hij zal vechten met Goliath. Saul heeft zijn 

bedenkingen. Hoe kan David, een jongen nog, een reus verslaan? David geeft 

hem als antwoord dat hij de schapen heeft gehoed en heeft gered van leeuwen en 

beren. Hij heeft ze niet alleen maar verjaagd maar zelfs gedood. Verder zegt 

David: De Heere, Die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de 

klauwen van de beer, Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. David 

wordt een harnas aangetrokken. Maar daar kan hij niet mee lopen. Hij gaat als 

herder de reus tegemoet. Gewapend met een slinger en een steentje. Hij raakt 

Goliath met het steentje in zijn hoofd en de reus valt neer. Hij pakt het zwaard 

van Goliath en doodt hem daarmee. Daarna verslaat het leger van Israël de 

Filistijnen.  

In de naam van de Heere kun je reuzen verslaan. Dat zie je in deze geschiedenis.  

Als je op de Heere vertrouwt, kun je alles en iedereen verslaan. Maar dan moet 

het wel gaan om de eer van de Heere. David is hierin een voorbeeld voor ons. 

Hij heeft leeuwen en beren verslagen en vertelt Saul dat De Heere hem heeft 

gered uit de klauwen van de leeuw en de beer. Al leef je in ellende, de Heere zal 

het van je afwenden. Hij ziet naar je om en wil je Helper zijn. Hij is de God die 

je bevrijdt van reuzen, leeuwen en beren. Groot is onze HEER! 

 

Lezen/zingen Psalm 40:7 

 

Laat wie uw heil beminnen hier en nu  de Here zal het wenden, 

in U verheugd zijn, U ter eer   de Heer ziet naar mij om. 

uitroepen: groot is onze HEER!   Gij die mijn helper zijt, 

laat wie U zoeken jubelen in U!   mijn God die mij bevrijdt, 

Al leef ik in ellende,    o toef niet langer, kom! 



Maandag 31 juli 

 

Lezen 1 Samuel 18:1-14 

Tekst: 1 Samuel 18:14  

David gedroeg zich verstandig op al zijn wegen, en de HEERE was met hem 

 

Verstand komt met de jaren, maar dat is niet altijd zo 

De vriendschap tussen Jonathan, de zoon van Saul, en David is geleid door de 

Heere. Jonathan is de zoon waar Saul alles tegen zegt. Als David gevaar loopt 

voor zijn leven, omdat Saul hem wil doden, kan Jonathan hem op tijd 

waarschuwen. David krijgt de kleding en wapenrusting van Jonathan. Het lijkt 

op een commando-overdracht: David volgt Jonathan op als legeraanvoerder.  

Een aantal keer lezen we dat David verstandig is. Saul ziet dit en stelt hem aan 

over strijdbare mannen. Als David terugkomt van de strijd met de Filistijnen 

zingen de vrouwen uit de steden een lied: Saul heeft zijn duizenden verslagen, 

maar David zijn tienduizenden! Dat zet kwaad bloed bij Saul. Hij is er woedend 

over. Hij is jaloers en tegelijk vreest hij David. Als David voor hem op de harp 

speelt, omdat de boze geest weer in Saul is gevaren, werpt hij zijn speer naar 

David. David ontwijkt deze. Saul is bevreesd voor David omdat de Heere met 

David is. Hij laat hem weggaan en stelt hem aan als legeraanvoerder van 

duizend man. David gaat de strijd in en komt weer terug. Dan volgt er een 

belangrijke zin: David gedroeg zich verstandig op al zijn wegen, en de HEERE 

was met hem.  

Verstand komt met de jaren. Dat is niet zo verwonderlijk want hoe ouder je bent 

hoe meer je hebt meegemaakt. Van alles dat je meemaakt kun je wat leren. Als 

je dat doet, word je steeds wijzer. Maar dat gebeurt alleen als je verstanig bent. 

Het omgekeerde gebeurt ook. Dat zien we bij Saul. Hier is het niet: het verstand 

komt met de jaren. Het verstand gaat juist achteruit. Als jaloersheid de overhand 

neemt, dan ga je handelen vanuit je gevoel en dat is onverstandig. Verstand 

komt met de jaren, maar dat is niet altijd zo.  Gaan je karaktereigenschappen de 

overhand nemen, zoals jaloersheid, boosheid of begeerte, dan kun je het beste in 

het gebed vragen of de Heere je wil leiden. Dan word je verstandig en dan mag 

dat wat er bij David vaak bij staat ook voor jou gelden:  Dan zal de Heere met je 

zijn omdat je de verstandigheid van Hem verwacht. De Heere wil je aan de hand 

nemen om van Hem wijsheid te leren. Stel je hoop op Zijn Woord. Aan Hem 

mag je je toevertrouwen want Hij is trouw van nu tot in eeuwigheid.  

 

Lezen/zingen Psalm 119:28 

 

Uw hand, HEER, heeft mijn leven toebereid, 

geef mij verstand, dat ik uw wijsheid lere; 

zij die U vrezen zijn oprecht verblijd 

dat ik mijn hoop stel op uw woord, o HERE; 

ik weet, uw oordeel is gerechtigheid, 

trouw is de staf waarmee Gij zult regeren. 

 

 



Dinsdag 1 augustus 

 

Lezen 1 Samuel 20:30-43 

Tekst: 1 Samuel 20:32B Waarom moet hij gedood worden? 

 

Waarom moest Jezus gedood worden? 

Saul heeft Michal, zijn dochter, aan David gegeven. Keer op keer wil Saul 

David doden. Zowel Michal als Jonathan proberen dit te verijdelen. David en 

Jonathan gaan naar een veld om met elkaar te spreken. Jonathan zal zijn vader 

uithoren of hij David wil doden. Als hij terugkomt zal hij drie pijlen schieten 

alsof hij ergens op schiet. Hij zal dan de jongen, die bij hem is, de pijlen op laten 

halen. Zegt Jonathan tegen hem dat de pijlen dichterbij zijn dan is alles goed 

maar als hij zegt dat de pijlen verder weg zijn, dan is het mis. David verbergt 

zich in het veld. Dan is er een maaltijd. Daar wordt David ook verwacht. Op de 

tweede dag dat hij niet bij de maaltijd is, begint Saul een gesprek met Jonathan. 

Saul vraagt aan zijn zoon waarom de zoon van Isai niet naar de maaltijden is 

gekomen. Jonathan geeft als antwoord dat David hem heeft gevraagd om naar 

Bethlehem te mogen gaan om te offeren en om zijn broers te zien. Daarom is 

David niet gekomen. Saul wordt hier woedend over. Hij verwijt zijn zoon dat hij 

voor David heeft gekozen. Hij geeft Jonathan opdracht om David door een bode 

op te laten halen om hem te kunnen doden.  Jonathan komt op voor David: 

Waarom moet hij gedood worden? Wat heeft hij gedaan? De woede van Saul is 

zo groot dat hij een speer werpt om hem te doden. Dan gaat Jonathan terug naar 

het veld en schiet de drie pijlen en zegt tegen zijn wapendrager dat de pijlen 

verderop liggen. Hij stuurt hem terug naar de stad. David weet nu dat het er niet 

goed voor staat. David gaat weg en Jonathan gaat terug naar de stad. 

De vragen die Jonathan zijn vader stelde over de zoon van Isai kunnen ook 

gesteld worden over Gods Zoon. Waarom moest de Heere Jezus gedood 

worden? Wat heeft Hij gedaan? Op deze vragen kunnen heldere antwoorden 

worden gegeven. In de eerste plaats was er omtrent Zijn handel en wandel geen 

enkele reden om Hem te doden. Hij is Gods Zoon. maar, omdat de religieuze 

leiders dat toen niet geloofden, zagen ze het als lastering van God. Daarom 

wilden zij Hem doden. De tweede reden is er een die je persoonlijk mag 

opvatten. Hij is gedood voor jouw zonden. Daar moet je niet mee blijven 

rondlopen. Vraag om vergeving. Hij wil de zonden genadig vergeven. Wat 

troostrijk is: Hij heeft de dood overwonnen. Hij is waarlijk opgestaan uit de 

dood. Als je in Hem gelooft, hoeft de dood je geen angst aan te jagen.  

Jezus is Zoon van God en Zoon van David. Hij is God en Mens ineen. Hij is 

gestorven, opdat wij door het geloof in Hem zalig kunnen worden. Wat mogen 

we daar dankbaar voor zijn. 

 

Lezen/zingen Gezang 97:2 

 

Zoon van God en zoon van David, aan de mens gelijk geworden 

priester zonder waardigheid  ja gestorven 

die ten dienste van de slaven  voor ons aller zaligheid. 

als een slaaf op aarde zijt, 



Woensdag 2 augustus 

 

Lezen 2 Samuel 1:17-27 

Tekst: 2 Samuel 1:21B het schild van Saul, (is) niet meer gezalfd met olie. 

 

Ik geloof, ik geloof wel, ik geloof het wel. Keer om!!! 

De drie zonen van Saul zijn omgekomen in de strijd met de Filistijnen. Saul was 

bang dat de Filistijnen hem zouden doden en de spot met hem zouden drijven. 

Hij vraagt zijn wapendrager hem te doden met het zwaard maar deze wil dit niet 

doen. Dan laat Saul zichzelf in het zwaard vallen. Zo komt er een eind aan het 

tijdperk van koning Saul. Als David hierover hoort, is hij zeer verdrietig. Hij 

maakt er een klaaglied over. Opvallend is dat hij het klaaglied maakt over Saul 

en Jonathan. Niet over Jonathan alleen. In het klaaglied komen de dochters van 

de Filistijnen en de dochters van Israël naar voren. David wil niet dat het bekend 

wordt bij de dochters van de Filistijnen dat Saul en Jonathan zijn omgekomen, 

zodat zij daarover niet opspringen van vreugde. Ondanks de afdwalingen van 

Saul, vraagt David aan de dochters van Israël om over hem te wenen. Voor 

David blijft Saul een koning die is gezalfd door de Heere. Het is alsof het een 

eerbetoon is aan de Heere zelf. Verdriet hebben over iemand die is overleden, is 

een vorm van eerbetoon. Het is logisch dat je meer verdriet hebt bij mensen die 

dichtbij je staan dan bij mensen die je niet kent. David laat duidelijk merken dat 

ook de dood van Saul hem niet onverschillig laat. Over Jonathan is hij heel 

duidelijk. Hier gaat het over een broeder die hij zeer lief had. Tegelijk meldt hij 

dat de liefde van Jonathan voor hem zeer wonderlijk was. Deze was 

wonderlijker dan de liefde van vrouwen. Het was een liefde die onbaatzuchtig 

was. In de dagtekst staat:     het schild van Saul, (is) niet meer gezalfd met olie. 

Het einde van Saul is geen mooi einde. Het ging bij hem van kwaad tot erger. 

Dat kan ook zijn in jouw leven. Bij huisbezoeken van voorgangers hoor je het 

nogal eens. Mensen die niet meer naar de samenkomsten van een christelijke 

gemeente komen: ik geloof wel, maar dat kan ik wel in mijn eentje. Het is de 

tweede in de volgende zin: ik geloof, ik geloof wel, ik geloof het wel. Bij de 

laatste is het geloof er niet meer. Ik geloof het wel. Ik zie wel wat er van komt. 

Dat komt heel onverschillig over. Zit je in de glijdende schaal? Keer je dan om. 

Ik geloof, ik geloof wel, ik geloof het wel. Keer om!!! Nu kan het nog. Er is nog 

tijd van genade. Besef dat het leven hier op aarde tijdelijk is. De Heere verdient 

het om in Hem te geloven. Geloof in de Heere Jezus en je bent zalig. Heb je 

twijfels. Smeek dan tot de Heere. Hij hoort je altijd. Vertrouw op Hem. Dan kun 

je weer juichen want hij wil jouw schild zijn die alle wapens zal tegenhouden. 

  

Lezen/zingen Psalm 28:4 

 

Geloofd zij God, die naar mijn woorden,   

mijn smeken en mijn klagen hoorde.   

Hij is mijn schild en mijn betrouwen,   

een bolwerk voor wie op Hem bouwen! 

Nu juicht mijn hart, nu juicht mijn stem! 

en met mijn loflied prijs ik Hem. 



Donderdag 3 augustus 

  

Lezen 2 Samuel 9:1-7 

Tekst: 2 Samuel 9:6B En hij zei: Zie, hier is uw dienaar. 

 

Loof de Heere want Hij is goed en goedertieren 

David vraagt aan de Heere of hij naar één van de steden van Juda zal gaan. De 

Heere laat hem naar Hebron vertrekken. Daar wordt David gezalfd tot koning 

van Juda. Hij hoort daar dat er mannen uit Jabes zijn die Saul hebben begraven. 

Hij stuurt boden naar hen toe. Zij geven de woorden van David aan hen door: 

Wees gezegend door de Heere omdat u trouw hebt bewezen aan Saul. Intussen is 

Isboseth, de zoon van Saul, door Abner, de bevelhebber die Saul heeft gehad, tot 

koning over Israël gesteld. In de strijd die volgt worden Abner en zijn 

manschappen verslagen door de mannen van David. Abner krijgt ruzie met 

Isboseth over een bijvrouw van Saul. Hij sluit een verbond met David. Joab, de 

legeraanvoerder van David, is het niet eens met dit verbond. Omdat Abner zijn 

broer heeft gedood brengt Joab hem om. Daarna wordt Isboseth omgebracht. 

David wordt nu koning over heel Israël.  

Wat opvalt, is dat wat de Heere wil altijd weerstand oproept bij mensen die 

tegen Hem zijn. Hierdoor zijn al heel wat oorlogen ontstaan. Mensen zorgen 

voor ellende in de wereld maar uiteindelijk gebeurt dat wat de Heere wil. 

In het Bijbelgedeelte van vandaag doet David wat hij aan Jonathan heeft 

beloofd. Ze hadden een verbond dat ze voor elkaar en voor elkaars nageslacht 

zouden zorgen. David vraagt of er nog iemand is overgebleven uit het huis van 

Saul. Zo ja, dan wil hij daaraan goedertierenheid bewijzen omwille van 

Jonathan.  Mefiboseth, de zoon van Jonathan, is de enige die nog is 

overgebleven. Hij is aan beide voeten verlamd. In die tijd kon je dan alleen maar 

leven door te bedelen. Leven van de genadegaven van mensen. David zorgt 

ervoor dat Mefiboseth niet hoeft te bedelen. Hij krijgt de akkers terug die 

toebehoorden aan Saul en hij mag voortdurend de maaltijd gebruiken bij David. 

Mefiboseth buigt voor David en zegt tegen hem: Zie, hier is uw dienaar. Dat is 

een eerbiedige houding en dat zijn eerbiedige woorden.  

Omdat we zondaar zijn, zijn we geestelijk gezien, net als Mefiboseth. We zijn 

aan beide voeten verlamd en kunnen alleen maar leven van de genade. Als we 

tegen de Heere zeggen: Zie, hier is uw dienaar die alleen uit genade door het 

geloof in uw Zoon zalig kan worden, dan zal de Heere zeggen: je mag aan Mijn 

tafel de maaltijd gebruiken. Wat kun je dan terugzeggen? Dat zijn de woorden 

van gezang 400 vers 12. Je kunt het in al je kleinheid niet vaak genoeg zeggen: 

Hallelujah. Loof de Heere want Hij is goed en goedertieren.  

 

Lezen/zingen Gezang 400:12 

 

Geloofd, gezegend zijt Gij Heer, halleluja, 

wij brengen U de lof en eer, halleluja. 

Wij willen nederig en klein, halleluja, 

de dienaars van uw grootheid zijn, halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 



Vrijdag 4 augustus 

 

Lezen 2 Samuel 12:1-10 

Tekst: 2 Samuel 12:7B U bent die man! 

 

U bent die man, U bent die vrouw. Je hebt de doodstraf verdiend. 

Een bekende geschiedenis. David pleegt overspel met Bathseba, de vrouw van 

Uria. Zij wordt zwanger en Uria wordt teruggehaald uit de strijd. Het is de 

bedoeling dat hij naar zijn vrouw gaat, maar hij blijft buiten slapen. David geeft 

bevel aan Joab, de legeraanvoerder, om Uria op de gevaarlijkste punt in het 

strijdgewoel te plaatsen zodat het zeker is dat hij omkomt. Dat gebeurt. Dan 

komt de profeet Nathan. Hij vertelt het verhaal dat we net hebben gelezen. Het is 

een gelijkenis. De rijke man bereidt geen maaltijd van zijn eigen schapen of 

runderen, ondanks dat hij er veel heeft. Hij steelt dat ene ooilam van de arme 

man. David ontsteekt in grote woede. Wie zoiets doet zou de doodstraf moeten 

krijgen en hij moet het ooilam viervoudig teruggeven. Omdat David woedend is, 

zegt hij als eerste iets dat niet reëel is. De doodstraf hoort niet bij de zonde die in 

de gelijkenis wordt verteld door Nathan. De tweede straf is Bijbels. In Exodus 

22 vers 1 staat: Wanneer iemand een rund of een stuk kleinvee steelt en het 

slacht of verkoopt, moet hij vijf runderen als vergoeding geven voor het rund, en 

vier stuks kleinvee voor het stuk kleinvee. Als David klaar is met zijn woede-

uitbarsting spreekt de profeet Nathan een zin uit met maar vier woorden: U bent 

die man! Als straf op het overspel en de moord zal er in de tijd dat David koning 

is, geen vrede zijn. Het nog ongeboren kind zal sterven. Pas als zijn zoon 

Salomo koning is, zal er vrede zijn.    Hoe is het mogelijk, 

zou je kunnen denken, dat een gelovige als David zulke zonden heeft gedaan. 

De tien geboden zijn toch heel duidelijk. Overspel en moord staan hier niet voor 

niets in. Het zijn grote zonden. Laten we er maar geen doekjes om winden, het u 

bent die man kan ook tegen ons worden gezegd. Je geheel aan de wet houden is 

iets dat in eigen kracht onmogelijk is. Kijk maar naar de samenvatting van de 

wet. God liefhebben boven alles, dus ook boven jezelf, en je naaste liefhebben 

als jezelf, daar hebben we een heel leven voor nodig om te begrijpen dat we dat 

niet kunnen. U bent die man, U bent die vrouw, waarvan de Heere zegt: je hebt 

de doodstraf verdiend. We mogen ons gelukkig prijzen dat een Ander de 

doodstraf heeft ondergaan. Dat is Davids Zoon (met een hoofdletter). Dat is de 

Heere Jezus. Hij heeft volkomen betaald voor alle zonden, ook die van overspel 

en moord. Geloof in Hem en de doodstraf zal worden omgezet in een beloning 

die Hij alleen heeft verdiend. Hij heeft het leven in eeuwigheid verdiend voor 

iedereen die in Hem gelooft. Vraag de Heere om vergeving van de zonden want 

dan zal Hij via Zijn Zoon de eer krijgen die Hij verdient.  

 

Lezen/zingen Psalm 25:5 

 

Louter goedheid zijn Gods wegen             Wil mij, uwen naam ter eer, 

en zijn paden zijn vertrouwd              al wat ik misdeed vergeven. 

voor wie, tot zijn heil genegen,              Ik heb tegen U, o HEER, 

zijn geboden onderhoudt.              zwaar en menigmaal misdreven. 



Zaterdag 5 augustus 

 

Lezen 1 Koningen 1:32-40 

Tekst: 1 Koningen 1:37B moge Hij zijn troon groter maken dan de troon van 

mijn heer de koning David! 

 

Christus wil je Herder zijn en je bewaren 

Bathseba is bevallen van een zoon. Na zeven dagen overlijdt deze. Daarna wordt 

Salomo geboren. De strijd die David moet voeren, is niet alleen tegen vijanden 

van ver maar ook tegen zijn eigen zonen. Absalom, de derde zoon van David, 

leidt een opstand tegen zijn vader. Als hij met zijn lange haren in een boom blijft 

hangen, wordt hij gedood. Daarna is er de vierde zoon, Adonai, die koning wil 

worden. David is op hoge leeftijd gekomen. Nathan zegt tegen Bathseba dat ze 

naar de koning moet gaan om te zeggen dat Salomo degene is die koning moet 

worden. Vraag hem waarom Adonia koning is? Ze doet dit. Daarna komt Nathan 

bij David. Hij vraagt aan David of hij heeft gezegd dat Adonia koning moet 

worden.  Dan laat David Bathseba halen en zweert hij voor zijn vrouw en de 

profeet Nathan dat Salomo koning zal worden. Hij zal op mijn troon zitten. 

David laat priester Zadok en de profeet Nathan en Benaja halen. Hij geeft 

opdracht om Salomo in Gihon tot koning over Israël te zalven. Salomo wordt 

gezalfd en er wordt op de bazuin geblazen. Heel het volk riep: leve koning 

Salomo. Het volk blies op muziekinstrumenten en toonden mede daarmee hun 

blijdschap dat Salomo koning is geworden. 

Wat zien we in dit gedeelte een prachtige samenwerking van een koning,  

priester en profeet. De lijfwacht van David, Benaja, spreekt mooie woorden: 

Amen! Moge de HEERE, de God van mijn heer de koning, het zó zeggen! 

Zoals de HEERE met mijn heer de koning is geweest, moge Hij zo met Salomo 

zijn, en moge Hij zijn troon groter maken dan de troon van mijn heer de koning 

David! Meestal is amen het laatste woord dat gesproken wordt maar hier begint 

Benaja met amen: het zal zeker gebeuren. Later zal er een Persoon komen die 

zowel Priester als Profeet als Koning zal zijn. Zijn troon zal nog veel groter zijn 

dat wil zeggen dat zijn macht veel groter zal zijn. Het gaat dan om Christus, de 

gezalfde Koning die eeuwig regeert. Hij is de Priester Die zichzelf heeft 

geofferd. Al ben je zwak, Hij is sterk. In Hem mag je zelf ook sterk zijn. Zie op 

Hem, in al je doen en laten, Christus wil je Herder zijn en je bewaren.  

 

Lezen/zingen Gezang 446: 3 en 4 

 

Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 

mijn koning en profeet, 

mijn priester die mijn schuld ontbindt, 

mijn weg waarop ik treed; 

 

al wat ik doe, al wat ik wil, 

het is te zwak, te koud, 

maar sterk en vurig wordt de ziel 

wanneer zij U aanschouwt. 



Zondag 6 augustus 

 

Lezen 1 Koningen 2:1-4 

Tekst: 1 Koningen 2:3A Vervul je taak ten behoeve van de HEERE, je God, door 

in Zijn wegen te gaan 

 

Ga in Gods wegen, dat geeft vreugde 

Vlak voor zijn sterven heeft David een belangrijk gesprek met zijn zoon 

Salomo. Hij begint met te zeggen dat hij de weg van heel de aarde gaat. De weg 

van de aarde is bij wijze van spreken het leven van de wieg tot het graf zoals 

ieder mens moet gaan behalve zij die nog op aarde zijn als Christus terugkomt,   

David gaat verder met de woorden: wees sterk en wees een man. Het gaat hier 

niet om oorlogstaal. Integendeel, het gaat om geestelijke taal want David gaat 

verder met Salomo te gebieden dat hij zijn taak moet vervullen ten behoeve van 

de Heere. Hij krijgt als koning een belangrijke taak met veel verantwoordelijk- 

heden. Maar de grootste verantwoording moet hij afleggen bij de Heere. Dit 

geldt niet alleen voor Salomo maar ook voor ons. Wat jouw taak ook is, besef 

dat het voor jou net zo ligt. Je bent verantwoordelijk voor wat je wel en niet doet 

en moet daar verantwoording over afleggen bij de Heere. David geeft ook 

duidelijk aan binnen welke grenzen Salomo zijn taak moet vervullen. Dat is: Ga 

in Gods wegen. In deze vier woorden is heel de Bijbel samengevat. Als je in 

Gods wegen gaat dan houd je je aan het vervolg van vers 3: houd je aan Zijn 

verordeningen, Zijn geboden en Zijn bepalingen. Deze zijn beschreven door 

Mozes. Het gaat over de wet. Wetten komen op veel mensen over als boeien. Je 

wordt beperkt in je doen en laten. Je moet een bepaalde richting uitgaan, terwijl 

je een andere kant uit zou willen gaan. Je voelt je geboeid als iemand die naar de 

gevangenis wordt geleid. De wetten zijn er niet om je te boeien maar om je 

tussen boeien door te laten gaan. De boeien die er zijn op zee. Boeien waar een 

schip veilig tussendoor kan varen. Zo ontstaat er een veilige vaarweg. Zo zijn de 

wetten ook bedoeld voor jou. Door de wetten als veilige boeien te ervaren heb je 

een behouden vaart en ook een behouden aankomst. Salomo krijgt de belofte dat 

als hij trouw met heel zijn hart en met heel zijn ziel voor het aangezicht van de 

Heere zal wandelen het koningschap binnen zijn nageslacht zal blijven. Voor jou 

geldt: als je je houdt aan de wetten, dan zul je eeuwig leven. Maar je houden aan 

de wetten kun je niet in eigen kracht. Wees sterk! Het gaat niet om spierkracht 

maar om geloofskracht. Geloof in de Heere Jezus. Hij heeft de wet geheel 

vervuld. Op Hem mag je bouwen. Het is niet voor niets dat de Psalmen beginnen 

met het wandelen in Gods wegen. Ga in Gods wegen, dat geeft vreugde. 

 

Lezen/zingen Psalm 1:1 

 

Gezegend hij, die in der bozen raad 

niet wandelt, noch met goddelozen gaat, 

noch zich met spotters in de kring laat noden, 

waar ieder lacht met God en zijn geboden, 

maar die aan 's HEREN wet zijn vreugde heeft 

en dag en nacht met zijn geboden leeft. 



Maandag 7 augustus 

 

Lezen 1 Koningen 3:5-13 

Tekst: 1 Koningen 3:5B Vraag wat Ik u geven zal 

 

Wees wijs, geef God de eer. 

Koning Salomo was al wijs voordat de Heere de grote wijsheid in zijn hart 

legde. Dat blijkt uit twee dingen. Op de vraag wat de Heere aan Salomo zal 

geven, begint hij niet met zijn verlangens uit te spreken maar spreekt hij 

hoogachtend over de Heere. Het tweede dat hij zegt is, dat hij zichzelf nog jong 

vindt. Jong en onervaren om koning te zijn van een groot volk en bovendien het 

uitverkoren volk. Daarna komt pas de vraag wat Salomo graag zou willen 

ontvangen: Geef dan Uw dienaar een opmerkzaam hart, om recht te kunnen 

spreken over Uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen 

goed en kwaad, want wie zou over dit machtige volk van U kunnen 

rechtspreken? Als je dit verlangt van de Heere, ben je al wijs. Spreekwoordelijk 

wordt er wel eens gezegd over iemand: hij is zo wijs als Salomo. Dat is alleen 

maar spreekwoordelijk want na Salomo is er nooit meer een mens op aarde 

geweest die zo wijs is, op Eén na. Salomo was wijs maar bleef zondaar. Jezus is 

nog wijzer en bovendien zondeloos. Salomo mag wijs worden en daarnaast mag 

hij rijk zijn en oud worden. Aan dit laatste is wel een voorwaarde verbonden. Hij 

mag oud worden als hij Gods weg zal gaan. Als Salomo wakker wordt, gaat hij 

eerst offeren en daarna trakteert hij al zijn dienaren op een feestmaaltijd. 

Op kaarten die rondom de Kerstdagen en oud en nieuw worden gestuurd staat 

meestal: Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar of Gezegende 

Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar. Nog mooier zou het zijn als er staat: 

Gezegende Kerstdagen en Gods wijsheid voor het nieuwe jaar.  

Wat zou je kiezen als de Heere je vraagt wat Hij je zal geven? Gelukkig en 

gezond oud worden? Rijkdom zodat je aan armen kunt uitdelen en zelf een mooi 

huis kunt kopen of een wereldreis kunt maken? Nee, je weet wel beter omdat je 

deze geschiedenis kent. Je zou vragen om een wijs hart. Maar wacht even. 

Wordt er niet iets vergeten? Salomo vraagt niet direct om een wijs hart, nee, hij 

begint eerst de Heere te eren. Wat voor verlangens je ook hebt en dat kunnen 

hele belangrijke verlangens zijn zoals genezing van iemand die ziek is of de 

oplossing van een uitzichtloze situatie van iemand, begin eerst met het eren van 

de Heere. Daarna is het goed om te vragen om Zijn wijsheid voor alle situaties 

die je tegen komt in je leven. De kans is groot dat je door hierom te vragen niet 

rijk zult worden in materiële zin maar wel rijk in geestelijke zin. Dan begin je 

met de Heere te danken voor het verlossingswerk van de Heere Jezus. Dat geeft 

grote geestelijke rijkdom. Wees wijs, geef God de eer.  

 

Lezen/zingen Gezang 432:1 

 

Wat God doet, dat is welgedaan,   In nood is mij 

zijn wil is wijs en heilig.   zijn trouw nabij. 

'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,  Ja Hij, de Heer der heren, 

die hand geleidt mij veilig.   blijft eeuwig wijs regeren. 



Dinsdag 8 augustus 

 

Lezen 1 Koningen 3:16-28 

Tekst: 1 Koningen 3:28B  

zij zagen dat de wijsheid van God in hem was om recht te doen. 

 

Een vaste burcht is onze HERE 

Salomo heeft in zijn eerste rechtszaak veel wijsheid nodig. Twee vrouwen uit 

één huis hebben allebei een zoon gekregen. Eén van de moeders is ’s nachts in 

de slaap op de baby gaan liggen. Het kind overleeft dit niet. Als de moeder 

wakker wordt verwisselt ze de baby’s. Er zijn geen getuigen. Dat maakt het voor 

de rechtspraak heel moeilijk. De vrouwen komen al ruziënd bij Salomo en 

beschuldigen elkaar. Als Salomo voorstelt om het kind met een zwaard in 

tweeën te snijden en ieder de helft te geven, komt de echte moeder naar voren. 

Zij heeft liever een levende zoon bij een andere moeder dan dat het wordt 

omgebracht. De ander is onverschillig. Ik geen zoon, dan zij ook geen zoon.  

Nu weet Salomo in al zijn wijsheid wie de echte moeder is.  Het volk krijgt 

ontzag voor koning Salomo. Zij zien dat de wijsheid van God in hem is om recht 

te doen.  

Een aantal jaar geleden pleegden twee mannen een overval op een hotel.  

De overval wordt verijdeld. De overvallers slaan op de vlucht met een scooter. 

Een man heeft groen licht bij een zebrapad en steekt over.  Hij wordt aangereden 

en overlijdt. Er zijn geen getuigen die aan kunnen wijzen wie de bestuurder is. 

De mannen wijzen elkaar aan als de bestuurder. Er zijn verscheidene rechts-

zaken met wisselende uitspraken: Ze worden veroordeeld; ze worden 

vrijgesproken omdat niet aan te wijzen is wie de bestuurder is; ze worden weer 

veroordeeld. Het blijft maar doorgaan. 

Wat zou Salomo hebben gedaan? Met hem als rechter is geen beroep mogelijk 

en ook niet nodig. Als voor de bestuurder 8 jaar cel wordt geëist en voor de 

medeplichtige passagier 4 jaar, dan zou Salomo ze misschien wel beiden voor 

12 jaar cel veroordelen. Zou dan de passagier niet zeggen: ik was de bestuurder 

en zou de ander dan niet zeggen: ja, hij was de bestuurder.? We weten niet of het 

zo zou gaan, maar voor Salomo zou het duidelijk zijn wie de bestuurder was.  

Het kan alleen  worden vastgesteld met de wijsheid die de Heere geeft.   

In de hemel is ook een Rechter. Getuigen heeft Hij niet nodig want Hij ziet het 

allemaal zelf. Hij wijst ieder van ons aan als schuldige. Hij zegt: je bent zondaar 

en je hebt de hoogste straf verdiend. Maar dan mogen we dankbaar zijn dat 

Jezus de hoogste straf in de plaats van ons heeft gedragen. In Zijn wijsheid heeft 

Hij beslist dat als je gelooft dat Jezus de straf voor jou heeft volbracht je zalig 

mag worden. Zoiets bedenken kan alleen maar als je de Opperste Wijsheid bent.   

 

Lezen/zingen Psalm 9: 4 en 5 

   

God heeft zijn rechtstoel opgericht,   HEER, Gij bewaart wie tot U vliedt. 

zijn troon in eeuwigheid gesticht.   Die U vertrouwt, verlaat Gij niet. 

Hij zal de volken voor zich stellen   Een burcht voor wie in nood verkeren, 

en zijn rechtvaardig vonnis vellen.   een vaste burcht is onze HERE. 



Woensdag 9 augustus 

 

Lezen 1 Koningen 8:22-28 

Tekst: 1 Koningen 8:24B  

met Uw mond sprak U, en dat hebt U met Uw hand vervuld 

 

Het mag nu al feest zijn 

Voordat de tempel gebouwd gaat worden, sluit Salomo een verbond met Hiram 

de koning vn Tyrus. Hiram was een vriend van koning David. Hij gaat zorgen 

voor prachtige materialen om de tempel te kunnen bouwen. Hij spreekt de 

volgende mooie woorden: Geloofd zij heden de HEERE, Die David een wijze 

zoon gegeven heeft om over dit grote volk te regeren! De bouw van de tempel 

begint in het vierhonderdtachtigste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit het 

land Egypte. Jaartellingen zijn er vanaf belangrijke gebeurtenissen. Onze 

jaartelling, het is nu 2017, is begonnen vanaf de geboorte van Christus. Deze 

jaartelling is internationaal aanvaard, al zijn er ook landen die hiernaast een 

andere jaartelling hebben. De tempel wordt in zeven jaar gebouwd. Daarna 

wordt veel zorg besteed aan de inrichting van de tempel. Eerst is de tempel 

gebouwd en daarna wordt het paleis van Salomo gebouwd. Een leer voor ons. 

Wie staat er op de eerste plaats in ons leven? Je ziet bij Salomo dat het zegenrijk 

is als je de Heere op de eerste plaats hebt staan. De ark van het verbond van de 

Heere wordt van Sion overgebracht naar de tempel. Deze wordt geplaatst in het 

Heilige der Heiligen.  Alle mannen van Israël komen bij elkaar bij koning 

Salomo voor een feest. Een feest waarin de eer van de Heere centraal staat.  

Bij de inwijding van de tempel spreekt Salomo een gebed uit. Een gedeelte 

hiervan hebben we vandaag gelezen. Salomo begint met de Heere te eren door 

tot Hem uit te spreken dat je op Hem aankunt. Kort in hedendaagse taal 

weergegeven: Heere, U doet wat U belooft. Salomo vraagt aan de Heere of Hij 

wil luisteren naar zijn smeekbede. Hierin mag Salomo voor ons een voorbeeld 

zijn. Wij mogen ons elke keer weer richten tot de Heere in ons gebed.  

Bij de Heere vind je altijd een luisterend oor. Alles mag je aan Hem kwijt.  

Je zorgen en je blijdschap. In de dagtekst zien we dat je op de Heere aankunt. 

Wat Hij zegt doet Hij ook. Dat is heel troostrijk, want Hij belooft een toekomst 

met alleen maar blijdschap. Als je gelooft in de Heere Jezus zal het, na het leven 

op deze aarde, feest zijn. Een feest waarin de eer van de Heere altijd centraal zal 

staan. Dan zal er nooit meer het gevoel zijn dat je tekort schiet want in de 

eeuwigheid is er geen zonde meer. Omdat de Heere dit alles mogelijk heeft 

gemaakt mag het nu al feest zijn. Een feest waar de naam des HEREN wordt 

geprezen.  

 

Lezen/zingen Psalm 149:2 

 

Laat het een hoge feestdag wezen.       En zo danst in het morgenlicht 

De naam des HEREN wordt geprezen       heel Gods volk voor zijn aangezicht 

met het aloude lied der vaad'ren.        en slaat de harp en roert de trom 

De heil'ge reien naad'ren.        in 's HEREN heiligdom. 

 



Donderdag 10 augustus 

 

Lezen 1 Koningen 11:4-13 

Tekst: 1 Koningen 11:6B hij volhardde er niet in de HEERE na te volgen 

 

Teleurstellend maar volhard 

De Bijbel verzwijgt niets. Na een zegenrijke periode van koning Salomo zien we  

in het gedeelte dat we vandaag hebben gelezen dat Salomo slecht doet in de 

ogen van de Heere. Hij volhardt niet in het volgen van de Heere en bouwt 

offerhoogten voor afschuwelijke afgoden. Wat is dat teleurstellend. Na het feest 

van gisteren is het hier een en al droefheid door de afgodendienst en de straf die 

daarop volgt. Salomo was de goede weg voorgehouden met daarbij de positieve 

gevolgen die dit heeft. Wandelen in de wegen van de Heere zou vrede geven en 

het koningschap over Israël voor Salomo en zijn nageslacht. Nu hij begonnen is 

met de afgodendienst heeft dat negatieve gevolgen. Geen vrede meer maar veel 

oorlogen. Geen koningschap over Israël maar over een klein deel hiervan.  

De Heere was twee maal voor Salomo verschenen. De derde keer gaat het 

allemaal heel anders. In de tijd van Salomo zal het nog niet gebeuren maar 

hierna zal het land Israël losscheuren. Het zal uiteenvallen. Het koningschap zal 

niet volledig van het nageslacht van Salomo worden afgenomen. Dat zien we in 

vers 13 waar de Heere zegt: Ik zal niet het hele koninkrijk van u losscheuren: 

één stam zal Ik aan uw zoon geven, omwille van Mijn dienaar David en omwille 

van Jeruzalem, dat Ik verkozen heb. Na Salomo zal er niet één koning zijn maar 

zullen er twee koningen regeren.  

Als je de verhalen van Salomo gaat lezen als een roman dan kom je bedrogen 

uit. Het lijkt allemaal romantisch maar hier zien we dat de wijsheid van Salomo 

tekort schiet. Dat is teleurstellend. Hij heeft niet volhard in het volgen van de 

Heere. Hoe is dit met jou? Ben je ook teleurgesteld in jezelf? Net als Paulus zal 

het bij jou niet anders zijn, hij zegt van zichzelf: het goede dat ik wil doen doe ik 

niet en het verkeerde dat ik niet wil doen dat doe ik. Teleurstellend maar 

volhard. Als je beseft dat je zondaar bent en de Heere Jezus nodig hebt, dan kun 

je jezelf wel teleurstellen maar door in Hem te geloven zal Hij niet teleurgesteld 

zijn. Volhard in het geloven. Jeruzalem is verkozen door de Heere. Er had ook 

kunnen staan: Juda is uitverkoren. Dat gaat over het gebied waarin Jeruzalem 

zich bevindt maar ook om de stam Juda. De Messias, De Verlosser, de Zoon van 

God, de Heere Jezus, is uit Juda voortgekomen. Volhard in het geloven in Hem 

en je bent uitverkoren om te wonen in de stad die in de hemel is verkozen als 

eeuwige stad. Het hemelse Jeruzalem. Dat is de nieuwe hemel en de nieuwe 

aarde ineen. Wil je volharden? Bid de Heere of Hij je bij Zijn Woord houdt.  

Dat Woord maakt je hart sterk en is een schutsmuur voor heel Gods kerk.   

 

Lezen/zingen Gezang 316: 2 en 6 

 

Geef ons in deze zware tijd  Uw woord maakt onze harten sterk, 

volharding en standvastigheid,  het is de schutsmuur van uw kerk. 

opdat wij woord en sacrament  Houd ons daarbij, opdat wij Heer, 

bewaren tot aan 's werelds end.  buiten uw woord niets zoeken meer. 



Vrijdag 11 augustus 

 

Lezen 1 Koningen 14:1-10 

Tekst: 1 Koningen 14:6B Waarom doet u zich toch als een vreemde voor? 

 

De Heere doorziet alle bedriegerij  

De profeet Ahia trekt een nieuw kleed aan. Als hij Jerobeam onderweg 

tegenkomt, scheurt hij het kleed in twaalf stukken. Deze geven de twaalf 

stammen van Israël weer. Jerobeam mag tien stukken uitkiezen. Alleen mag hij 

Juda niet uitkiezen. Salomo overlijdt en zijn zoon Rehabeam wordt koning in 

zijn plaats. Het volk vraagt Rehabeam om verlichting van de lasten maar 

Rehabeam zegt: ik zal aan uw juk nog meer toevoegen. Deze hardvochtigheid 

wordt door de Heere gebruikt om ervoor te zogen dat Israël in tweeën wordt 

gesplitst.  De Heere verbiedt Rehabeam om op te trekken tegen het 

tienstammenrijk. Jerobeam wordt koning van het tienstammenrijk. In het 

Bijbelgedeelte van vandaag staat dat Abia,de zoon van Jerobeam, ziek wordt.  

Jerobeam zegt tegen zijn vrouw dat ze zich moet verkleden, zodat ze niet wordt 

herkend als de vrouw van Jerobeam, en dat ze naar Silo moet gaan om met de 

profeet Ahia te spreken. Hij zal je vertellen wat onze zoon is overkomen. Als zij 

bij Ahia komt, krijgt ze een hele andere boodschap. De profeet kan niet meer 

zien maar door de Heere doorziet hij alles. Hij begint met tegen haar te zeggen: 

Waarom doet u zich toch als een vreemde voor? Hij gaat verder met de 

woorden: Ik ben namelijk tot u gezonden met een harde boodschap. Omdat 

Jerobeam niet de weg van David is gegaan, zullen de mannen van Israël worden 

uitgeroeid en het nageslacht van Jerobeam zal worden weggeveegd. Ahia zei het 

al: het is een harde boodschap. Het is de toepassing van: stinkende wonden 

moeten hard worden aangepakt. Zo alleen is er kans op overleving.  

Dat is geestelijk ook zo. Als je zegt: ik doe wel eens wat verkeerd, dan besef je 

niet dat je totaal zondaar bent. Dan lijkt het of je aan een stukje genade van de 

Heere Jezus genoeg hebt. Als je beseft dat je zondaar bent dan weet je dat Hij 

niet voor niets Zijn leven heeft gegeven. Het mag tot troost dienen want Hij gaf 

zijn leven niet voor een enkeling maar voor velen. De vrouw van Jerobeam 

kwam stiekem bij Ahia. Niemand mocht het weten wie zij is. Voor de Heere 

heeft een verkleedpartij geen zin. De Heere doorziet alle bedriegerij. Kom tot de 

Heere zoals je bent. Doe dat eerlijk en oprecht. Zo alleen is er de mogelijkheid 

om in genade aangenomen te kunnen worden. Je mag het zeggen tegen de 

Heere: ik ben zondaar en vraag vergeving om Christus’ wil en daar mag aan 

worden toegevoegd: Heere Jezus ik geloof in U. Dank U wel dat U Jezus, 

Redder, bent. Al je oprecht bent mag je schuilen bij Hem. God zij geprezen.  

 

Lezen/zingen Psalm 64:6 

 

Lof zij den HEER! Laat elk Hem vrezen 

en spreken van zijn grote daad. 

Oprechten mogen vroeg en laat 

schuilen bij Hem en vrolijk wezen. 

God zij geprezen. 



  Zaterdag 12 augustus 

 

Lezen 1 Koningen 17:7-16 

Tekst: 1 Koningen 17:12A Maar zij zei: Zo waar de HEERE, uw God, leeft! 

 

Kun je het al zeggen?: Zo waar de Heere, mijn God, leeft. 

Koningen volgen elkaar op. Juda deed wat slecht is in de ogen van de Heere in 

de tijd van de koningen Rehabeam en Abiam. De volgende koning, Asa, deed 

wat juist was in de ogen van de Heere, zoals zijn vader David. De koningen die 

elkaar opvolgen, worden nogal eens vergeleken met koning David. Asa was een 

goede koning alleen deed hij de offerhoogten niet weg. Naast Asa, de koning 

van het tweestammenrijk, is Nadab koning van Israël, het tienstammenrijk. 

Daarna wordt Baësa koning van Israël. Hij doodt Nadab en doodt het nageslacht 

van Jerobeam. Hier gebeurt wat de profeet Ahia heeft voorzegd. Ook Baësa 

deed wat slecht is in de ogen van de Heere. Dit gaat steeds maar door. Veel 

koningen doen wat slecht is. In de tijd dat Elia profeet is, wordt Achab koning 

van Israël. De slechtheid van de koningen zou in gradaties weergegeven kunnen 

worden. Achab is zeer slecht. Vandaag beginnen we met de geschiedenissen van 

de profeet Elia. Hij zegt tegen Achab dat het niet zal regenen en er zal geen 

dauw zijn eerder dan de profeet dit zal zeggen in naam van de Heere. De Heere 

spreekt met Elia. Ga hier weg zegt Hij. Ga naar de beek Krith. Daar kun je uit 

drinken en de raven zorgen ervoor dat je eten krijgt. Na veel dagen zegt de 

Heere tegen Elia dat hij naar een weduwe moet gaan in Zarfath. Zij zal voor hem 

gaan zorgen. Als hij bij haar komt vraagt hij om een stuk brood.. Ze geeft aan 

dat ze zo weinig meel en olie heeft dat ze nog heel weinig kan bakken. Zo 

weinig dat ze het samen met haar zoon op zal eten en daarna zal sterven. Het is 

duidelijk dat de nood hoog is. Elia vraagt haar eerst een koek voor hem klaar te 

maken. Daarna zal het gebeuren dat de meel en de olie niet op zullen raken. 

Zoals Elia het zei, is het ook gebeurd. De meel in de pot raakte niet op en de 

kruik ontbrak het niet aan olie. De weduwe geloofde in de Heere. Als zij spreekt 

over het laatste wat ze heeft, zegt ze tegen Elia: zo waar de Heere, uw God, 

leeft. Het is nog niet zover gekomen dat ze zegt: zo waar de Heere, mijn God, 

leeft. Het “uw God” is nog niet “mijn God” geworden. 

Hoe is dit met jou? Kun je het al zeggen?: zo waar de Heere, mijn God, leeft. 

Kun je het al zeggen: de Heere is mijn Jezus? De Heere is mijn Redder, mijn 

Zaligmaker. Het is niet genoeg als je zegt dat Jezus de Redder is van mensen. 

Het moet persoonlijk worden. Geloof in Hem als je persoonlijke Redder en je 

bent behouden. Hij wil jouw vertrouwen versterken en Hij wil dan naast je staan 

op de momenten dat je Hem hard nodig hebt.  

 

Lezen/zingen Gezang 407:3 

 

O Gij die nooit een mens bedroog, o Heer, als naasten gaf aan mij. 

Christus, sterk mijn vertrouwen!  Dreigt dan de boze op het laatst, 

Geef, dat ik hier met eigen oog  o kom met haast 

uw goedheid mag aanschouwen  en red mij, wees mij 't aller naast. 

en U bemin en hen die Gij, 



Zondag 13 augustus 

 

Lezen 1 Koningen 17:17-24 

Tekst: 1 Koningen 17:23B Zie, uw zoon leeft 

 

Weet je het al? Hij leeft! 

Wat zal de weduwe blij verrast zijn geweest toen de meelpot meel bleef geven 

en ze uit de oliekruik olie kon blijven schenken. Er is blijdschap om het 

dagelijkse eten en de toekomst lacht haar toe want als haar zoon groot genoeg 

zal zijn om te gaan werken, kan hij voor haar zorgen. Maar haar zoon wordt zo 

ziek dat hij sterft. Tegen Elia zegt ze: Hoe heb ik het nu met u, man Gods?  

Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en 

om mijn zoon te doen sterven? Anders gezegd: Is dit nou de straf op mijn 

zonden? Ze komt met haar vragen wel bij het goede adres. Elia heeft een directe 

verbinding met de Heere. Elia geeft geen antwoorden. maar hij zegt heel 

eenvoudig: geef mij uw zoon. Dan gaat hij naar boven. En boven gaat hij naar 

het hoogste adres. Als hij zich driemaal over het kind heeft uitgestrekt roept hij: 

Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. Dan gebeurt 

het wonder. Het kind leeft weer. Elia brengt het kind bij de weduwe en zegt:  

Zie, uw zoon leeft. Dan belijdt de vrouw dat Elia een man Gods is en dat het 

woord van de Heere in zijn mond waarheid is. 

Wat is deze geschiedenis een heenwijzing naar Golgotha en de hof van 

Arimathea. Uw Zoon leeft. Hier staat het met een hoofdletter. Driemaal heeft 

Elia zich uitgestrekt over het kind. Op de derde dag is Jezus, na zijn dood aan 

het kruis, opgewekt uit de dood.  De vrouw zei: nu weet ik het. Wat weet ze?  

Dat Elia een man Gods is en dat het woord van de Heere waarheid is. Wat een 

troost voor ons. Wat de Heere in Zijn Woord heeft laten optekenen is waarheid.   

Weet je het al? Hij leeft. Jezus heeft na Zijn opstanding nog veertig dagen 

geleefd op de aarde maar daar is het niet mee afgelopen. Hij leeft en zit aan de 

rechterhand van de Vader en Hij komt terug. Dan is alles voltooid. 

Een tooi is een voorwerp waarmee iemand zich tooit. Vaak is dit iets dat het 

hoofd tooit. Bijvoorbeeld een kroon of een lauwerkrans. Als een bruid zich 

kleed voor de bruidegom is vaak het laatste dat ze doet iets op haar hoofd zetten. 

Dan is het bruiloftskleed voltooid. De hoed of de sluier maakt het helemaal af. 

Zo zal het ook zijn bij de wederkomst van Christus. Alles is al volbracht maar de 

voltooing is er als Hij terugkomt. Dan zal er niets meer in de weg staan om de 

Drie-enige God te kunnen eren. Verlang je al naar die voltooiing?  

Weet je het al? De Heere heeft zoveel liefde betoond. Hij heeft Zijn Zoon 

gegeven tot een prijs voor velen, Hij stierf en zie, Hij leeft!  

 

Lezen/zingen Gezang 175:3 

 

Hoe zal 't God de Here ooit worden geloond, 

dat Hij zoveel liefde aan ons heeft betoond, 

ja, dat Hij zijn Een'ge, zijn Zoon gegeven heeft 

tot een prijs voor velen, die stierf en zie, Hij leeft! 

Kyrie eleison,      Christe eleison,  Kyrie eleison. 



Maandag 14 augustus 

 

Lezen 1 Koningen 18:25-40 

Tekst: 1 Koningen 18:39B De HEERE is God, de HEERE is God! 

 

Belijd dat de Heere God is. Hij zal je niet beschamen. 

De Heere zegt in het derde jaar van droogte tegen Elia dat hij naar Achab moet 

gaan. Achab roept zijn hofmeester Obadja bij zich. Obadja is zeer gelovig. Hij 

heeft honderd profeten verborgen in twee grotten toen Izebel, de vrouw van 

Achab,  de profeten van de Heere uitroeide. Achab wil dat Obadja het land 

doorzoekt om gras te vinden voor zijn dieren. Het land wordt onder hen beiden 

verdeeld. Achab gaat de ene kant uit om te zoeken en Obadja gaat de andere 

kant op. Dan komt Obadja Elia tegen. Elia zegt tegen hem dat hij tegen Achab 

moet zeggen dat Elia hier is. Obadja schrikt hiervan want hij is bang dat hij door 

Achab gedood zal worden. Elia verzekert hem dat hij zich vandaag aan Achab 

zal laten vertonen. Als Elia Achab ontmoet, vraagt de koning aan hem of hij 

degene is die Israël in het ongeluk stort. Elia geeft als antwoord dat Achab en 

zijn voorgeslacht de schuldigen zijn omdat ze achter de Baäls aan zijn gegaan. 

Hij geeft opdracht aan Achab om het volk Israël met  de vierhonderdvijftig 

profeten van de Baäl en de vierhonderd profeten van Asjera, samen te brengen 

bij de berg Karmel. Op de Karmel komt Elia naar voren en zegt: Hoe lang hinkt 

u nog op twee gedachten? Kies voor de Heere of kies voor de Baäl. Maar het 

volk antwoordt niets. De profeten van Baäl mogen een stier kiezen en als offer 

op hout leggen maar ze mogen geen vuur maken. Het vuur moet van de Baäl 

komen door deze afgod aan te roepen. Daarna zal Elia een stier offeren zonder 

vuur aan te leggen en de Heere aanroepen. De profeten van Baäl kunnen doen 

wat ze willen maar er komt geen vuur. Bij Elia gaat het anders. Hij herstelt het 

altaar dat omver was gehaald en gebruikt zoveel water dat het menselijk gezien 

onmogelijk is dat er ook maar iets van het hout, de stenen en het offer zou gaan 

branden. Maar bij de Heere is alles mogelijk. Als Elia de Heere aanroept, 

gebeurt het:  Toen viel er vuur van de HEERE neer, verteerde het brandoffer, het 

hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Het volk roept 

het dan uit: De HEERE is God, de HEERE is God! De profeten van de Baäl 

worden afgeslacht.  

Elia liet de profeten van de Baäl voor gaan. Zij mochten als eerste. Dat is 

menselijk gezien een groot risico. Stel dat het hen wel was gelukt. Maar het 

lukte hen niet want de Heere is God. De hele wereld kan afgoden gaan dienen en 

al zou je alleen overblijven die belijdt dat de Heere God is, Hij zal je niet 

beschamen. De Heere is God. Van Hem is heel de aarde. Hij is er van 

eeuwigheid tot eeuwigheid. Verheug je in Hem, je zult niet de enige zijn, want 

Hij bewaart trouw Zijn kerk. Stel al je hoop op Hem.  

 

Lezen/zingen Gezang 314:1 

 

Gij die gelooft, verheugt u samen,         de Heer is God en zijns is de aard'. 

't is God, die trouw zijn kerk bewaart!         Zijn woord heeft vrede, heil bereid 

Die hoop zal nimmer ons beschamen:         van eeuwigheid tot eeuwigheid! 



Dinsdag 15 augustus 

 

Lezen 1 Koningen 19:1-8 

Tekst: 1 Koningen 19:7 De engel van de HEERE kwam voor de tweede maal, 

raakte hem aan en zei: Sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. 

 

Ook bij dieptepunten in je geloof laat de Heere je niet los 

Elia heeft in zijn geloof hoogtepunen en dieptepunten. Gisteren op de Karmel 

was het een hoogtepunt. Elia was niet bang voor Achab. Hij was niet bang voor 

de vele profeten van de afgoden. Hij was niet bang voor het volk. Hoog op de 

Karmel liet hij zien wie God is. De Heere is God. Vandaag lezen we over zijn 

vlucht. Hij is bang voor Izebel. Izebel heeft al heel veel profeten van de Heere 

gedood en wil nu ook Elia ombrengen. Elia vlucht voor zijn leven de woestijn 

in. Wat doet hij daar? Hij wil niet gedood worden maar hier bidt hij om te 

mogen sterven. Vreemd eigenlijk. Op de vlucht slaan om niet gedood te worden 

en dan bidden om te mogen sterven. Hij zit in een diep dal. Het is genoeg zegt 

hij. Ik wil niet verder. Maar dan komt er iets heel troostrijks. De Heere laat Elia 

niet los. Als Elia onder de bremstruik ligt te slapen, raakt een engel hem aan en 

zegt tegen hem: sta op, eet. Hij krijgt eten en drinken. Elia gaat verder slapen en 

wordt nogmaals door de engel aangeraakt. Als hij voor tweede maal heeft 

gegeten, heeft hij zoveel kracht dat hij veertig dagen en veertig nachten door de 

woestijn loopt tot aan de berg van God, de Horeb.  

Toeval bestaat niet. Zeker niet in de Bijbel. De Heere Jezus is later verzocht 

door de duivel in de woestijn. Dat was ook veertig dagen. Jezus kon op eigen 

geestelijke kracht de duivel weerstaan ondanks dat zijn lichamelijke krachten 

door het vasten afnamen. Elia krijgt kracht van het eten en drinken om door te 

gaan. De Heere liet hem niet los. 

Ook bij dieptepunten in je leven laat de Heere je niet los. Zit je in een diep dal. 

Lees dan een Psalm. De engel kwam twee maal bij Elia. Zit je in een diep dal en 

kom je er na het lezen van de Psalm nog niet uit, lees deze nogmaals. Vraag aan 

de Heere of Hij je uit het diepe dal wil halen. Als de weg te zwaar gaat worden 

zal de Heere tegen je zeggen: Sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. 

Zorg ervoor dat je goed eet en drinkt en dat je elke keer weer geestelijk voedsel 

tot je neemt. De Heere zal je dan kracht geven. Al wie Hem aanroept, schenkt 

Hij Zijn ontferming. Wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming. Wat 

een troost is dit.  

 

Lezen/zingen Psalm 145:5 

 

Zie, aller ogen zijn op U gericht, 

HEER, die te rechter tijd hun nood verlicht. 

Gij opent uwe hand, en al wat leeft 

vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft. 

Rechtvaardig is de HEER in al zijn wegen, 

in al zijn daden is Hij ons genegen. 

Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming; 

wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming. 



Woensdag 16 augustus 

 

Lezen 2 Koningen 2:8-14 

Tekst: 2 Koningen 2:14B Waar is de HEERE, de God van Elia, ja Hij? 

 

Waar is de Heere? 

Elia en Elisa gaan op weg. Elia zegt tegen Elisa: blijf toch hier.. Maar Elisa zegt: 

ik zal u niet verlaten. Samen gaan ze naar Bethel. Onderweg komen leerling-

profeten naar Elisa toe. Ze zeggen: weet u dat de Heere heden uw meester van u 

zal wegnemen? Hij zegt: ik weet het ook, zwijg erover. Nogmaals zegt Elia: blijf 

toch hier. Maar Elisa gaat helemaal mee. Vijftig van de leerling-profeten blijven 

op een afstand toekijken. Elia en Elisa staan voor de Jordaan. Als Elia met de 

mantel op het water slaat, ontstaat er een doorgang. Samen gaan ze naar de 

overkant. Elia zegt tegen Elisa: vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van 

u weggenomen word. Elisa zegt: Laat er toch twee delen van uw geest op mij 

mogen zijn. Dat is niet zo eenvoudig zegt Elia. Als je mij ziet opvaren zal het 

gebeuren en anders niet. Na nog even met elkaar gesproken te hebben, wordt 

Elia in een storm weggevoerd. Als Elisa terug gaat, slaat hij met de mantel op 

het water van de Jordaan en zegt hij: waar is de HEERE, de God van Elia, ja Hij? 

Dan wijkt het water weer en komt er een doorgang waar Elia doorheen gaat.  

Waar is de Heere? Dat is een vraag die Elisa stelt. Hij beseft dat de mantel geen 

magische mantel is. Hij weet dat het de Heere is Die er voor zorgt dat er een pad 

komt door de Jordaan. Hij vraagt zich niet af of de Heere bestaat. Hij vraagt 

eigenlijk of de Heere met hem op weg wil gaan. De naam van Elisa betekent niet 

voor niets: Mijn God is redding. Hij heeft Elia zien opvaren en heeft vanaf dat 

moment gaven om voor de Heere te gaan profeteren.  

Waar is de Heere? Dat is een vraag die mensen nogal eens stellen. Vooral in 

situaties die ze niet begrijpen. Waarom moest dit gebeuren. De Heere is toch 

liefde? Waar is Hij dan, nu ik Hem nodig heb? Als je in deze situatie bent, denk 

dan aan Elisa. Mijn God is Redding of nog beter: Mijn God is mijn Redder.  

Hij wil je redden en Hij wil met je op weg gaan.  Het kan ook zijn dat mensen 

die niet geloven aan je vragen: waar is nu die God van jou? Wat kan dat een pijn 

doen. Je hebt het al moeilijk en dan krijg je van anderen ook nog de vraag waar 

God is. Denk dan aan de  christelijke hoogtijdagen. Jezus is jouw Redder. Hij 

wil je kracht geven zodat je Hem weer kunt danken.  

 

 

Lezen/zingen Psalm 42:2 

 

Tranen heb ik onder 't klagen 

tot mijn spijze dag en nacht 

als mijn haters honend vragen; 

"Waar is God dien gij verwacht?" 

Ik gedenk hoe ik vooraan 

in de reien op mocht gaan, 

om mijn dank Hem op te dragen 

in zijn Huis op hoogtijdagen. 



Donderdag 17 augustus 

 

Lezen 2 Koningen 2:15-22 

Tekst: 2 Koningen 2: 21B Ik heb dit water gezond gemaakt 

 

Van doodszee naar levensjordaan 

Elisa volgt Elia op. Hij spreekt in korte zinnen. De leerling-profeten willen 

weten of het wel waar is dat Elia is opgevaren. Ze vragen aan Elisa: zullen we 

dappere mannen sturen om hem te gaan zoeken? De eerste zin van Elisa bestaat 

uit drie woorden: stuur hen niet. Ze blijven aandringen. Nu bestaat het antwoord 

uit vier woorden: stuur hen dan maar. Je ziet hem voor je. Schouderophalend en 

sprekend op een manier van: als je me niet gelooft dan moet je het zelf maar 

ondervinden. Als ze terugkomen zegt hij tegen hen: Heb ik niet tegen u gezegd: 

Ga niet? 

Wat kunnen mensen toch vasthoudend zijn in hun ongeloof. Heb vertrouwen in 

de Heere. Hij zegt: door het geloof in Jezus ben je behouden. Op deze woorden 

kun je een lang betoog houden. Ik weet niet of het wel voor mij geldt want ik 

ben…… en ik doe…. en ik doe niet… In deze zin kan heel veel worden 

ingevuld. Hou het maar op twee woorden. Hij zegt: door het geloof in Jezus ben 

je behouden. En je antwoord: Dank U. 

Elisa wordt voor de eerste keer bij een probleem betrokken. Het water is slecht, 

ondanks de goede ligging van de stad Jericho. Door het slechte water vinden er 

misgeboorten plaats. Als Elisa een nieuwe schaal met zout krijgt, werpt hij het 

zout in het water.  Hij zegt niet: ik heb het water gezond gemaakt. Nee, hij zegt: 

Zo zegt de Heere: Ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood of 

misgeboorte meer door komen.  

Zout heeft hier een reinigende functie. Natuurlijk komt het niet door het beetje 

zout dat het water gezond is geworden, maar door de Heere. We mogen het 

vergelijken met het reinigende bloed van de Heere Jezus. Door het geloof in 

Hem zijn je zonden gereinigd in Zijn bloed. Iedereen die in de Heere Jezus 

gelooft, zal eeuwig leven. De dood zal er dan nooit meer zijn.  

Van doodszee naar levensjordaan, dat is het geworden door de Heere Jezus.  

De zee van toorn om jouw zonden zijn door Hem geheel uitgedelgd. 

 

Lezen/zingen Gezang 6:5 

 

Ik zing voor de Heer. Hij is koning voor goed 

en dwars door de vloed 

geleidt Hij de zijnen. Zijn goddelijk spoor 

gaat zelfs in de zee niet teloor: 

de zee van zijn toorn die de zonden verzwelgt, 

het water en bloed dat de zonden uitdelgt. 

Zo gaat het van doodszee naar levensjordaan, 

en zingende moeten het water in gaan 

met slaafse ellende en vorst'lijke waarde 

de mens der aarde. 

 



Vrijdag 18 augustus 

 

Lezen 2 Koningen 4:1-7 

Tekst: 2 Koningen 4:4A en C Een vrouw riep tot Elisa om hulp  

 

Vraag de Heilige Geest om hulp 

Een vrouw, haar naam wordt niet genoemd, zit met een groot probleem. Haar 

man is gestorven. De schuldeiser is gekomen en ze kan deze niet betalen. De 

schuldeiser zal haar beide kinderen meenemen als slaven. Ze komt met dit 

verhaal bij Elisa. Hij zegt tegen haar: wat kan ik voor u doen? Hij zoekt daarna 

naar de mogelijkheden. Hij vraagt wat ze in huis heeft. Het is alleen maar een 

klein kruikje met olie. Elisa laat haar zoveel mogelijk kruiken verzamelen bij 

haar buren. Vervolgens doet ze wat Elisa van haar vraagt. Ze giet de olie in de 

lege kruiken en de olie stopt pas met stromen als de laatste kruik is gevuld. De 

olie kan ze verkopen. Ze kan de schuldeiser betalen en leven van wat overblijft.  

In jouw leven kan er ook een situatie zijn die, menselijkerwijs gesproken, 

uitzichtloos is. De weduwe ging naar Elisa. Hij is de man Gods die je kunt 

raadplegen. Wij kunnen de Heere in het gebed vragen om hulp. Daarnaast mag 

je ook altijd mensen raadplegen. Vooral zij waarvan je weet dat ze dicht bij de 

Heere leven. De weduwe ziet de toekomst nu weer met vertrouwen tegemoet.  

Hoe is dit met jou? Zie je de toekomst met vertrouwen tegemoet? De Heere 

Jezus zal terugkomen. Ben je daar op voorbereid?  

In de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes hebben de vijf wijze meisjes een 

kruikje met olie meegenomen. Hun olielamp moet branden als de bruidegom 

komt. Ze weten niet hoelang het nog duurt voordat hij komt en dan is het 

verstandig om er ook op voorbereid te zijn dat het nog lang kan duren. Ben je er 

op voorbereid dat Hij terugkomt? Hoe kun je je voorbereiden? Door elke keer 

weer bij te tanken. Het is te vergelijken met een fiets met elektrische 

ondersteuning. De batterij moet wel regelmatig worden opgeladen. Als je dat 

niet doet, raakt de batterij leeg. Als je met een lege batterij fietst gaat deze 

zwaarder dan een gewone fietst. En hoe langer je fietst hoe moeilijker het zal 

gaan, want je raakt vermoeid. In het geloof is dit net zo. Je hebt het nodig om 

elke keer weer bij te tanken. Op zaterdag kan de batterij al weer behoorlijk leeg 

zijn. Laadt deze dan op zondag weer helemaal op bij de samenkomst van de 

christelijke gemeente. Daarnaast is het goed om niet alleen op zondag met Gods 

Woord bezig te zijn. Het is niet bekend op welke dag de Heere Jezus terugkomt. 

Wees er op voorbereid dat het elk moment kan gebeuren. Tank elke dag bij en 

vraag de Heilige Geest om hulp zodat je zicht heb op een toekomst die je met 

vertrouwen tegemoet mag zien.   

 

Lezen/zingen Psalm 20:2 

 

Moge de HEER u hulp toezenden,  Israëls HEER zal voor ellende 

steun uit zijn heilig oord.   en onheil u behoeden. 

Hij zal zich tot uw offers wenden,  Hij, die uw hartewensen kende, 

Hij, die uw roepen hoort.   zij krachtig u ten goede. 

 



Zaterdag 19 augustus 

 

Lezen 2 Koningen 13:14-21 

Tekst: 2 Koningen 13:21B  

Toen de man daarin terechtkwam en met de beenderen van Elisa in aanraking 

kwam, werd hij weer levend en rees overeind op zijn voeten. 

 

Ben je al in aanraking gekomen met Jezus? 

In de brief die Paulus schrijft aan Timotheüs, kunnen we lezen dat Paulus aan 

hem schrijft met de woorden: mijn zoon. Hij is niet de vader van Timotheüs 

maar noemt hem geestelijk gezien: mijn zoon. In het Bijbelgedeelte van vandaag 

zien we het omgekeerde. Koning Joas zegt tegen Elisa: mijn vader. Hij is 

verdrietig omdat hij weet dat Elisa gaat sterven. Hij spreekt heel eervol tegen 

Elisa met de woorden: mijn vader, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters! 

Het zijn dezelfde woorden die Elisa sprak toen Elia in de storm naar de hemel 

voer. Elisa is voor koning Joas als een vader die meer waard is dan een 

legermacht van wagens en ruiters. Voor het laatst spreekt Elisa met Joas. Zoals 

we het van hem gewend zijn, spreekt hij hier ook met weinig woorden: Neem 

een boog en pijlen, Doe het venster naar het oosten open, Schiet. Daarna komt er 

een lange regel: Het is een pijl van verlossing door de HEERE, en een pijl van 

verlossing van de Syriers, want u zult de Syriërs in Afek verslaan, tot 

vernietiging toe. Dan komen er weer korte zinnen: Neem de pijlen, Sla op de 

grond. Joas slaat maar driemaal op de grond. Het gevolg hiervan is dat hij Syrië 

niet tot vernietiging toe zal verslaan. Hij had vijf of zesmaal moeten slaan. Elisa 

sterft en wordt begraven. Dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Mensen, die een 

man willen begraven, slaan op de vlucht voor een bende. Ze werpen de 

overleden man in het graf van Elisa en als de man in aanraking komt met Elisa, 

komt hij weer tot leven.  

Waar je mee in aanraking komt, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Ben 

je al in aanraking gekomen met Jezus? Elisa werd niet opgewekt uit het graf. De 

man die met hem in aanraking kwam wel. Jezus is gestorven aan het kruis voor 

jouw zonden. Het woord zonde betekent: het doel missen. Het doel van ons 

leven is God eren boven alles. Jezus is begraven en opgewekt uit de dood. Dat 

deed Hij zelf. Als je met Hem in aanraking komt, als je gaat geloven dat Hij je 

Redder is, dan zul je, nadat je gestorven bent, ook worden opgewekt uit de dood. 

Dan kom je tot je doel. Want op de nieuwe aarde en in de nieuwe hemel zul je je 

doel niet missen. Dan zul je de Heere uitmuntend eren omdat je dan zonder 

zonde bent.  

 

Lezen/zingen  Gezang 170:3 

 

Heiland, Gij weet, hoe dikwijls zorg,    Licht wordt ons levens doel en grond, 

twijfel en angst ons benauwen.     als Ge ons vergunt de zaal'ge stond, 

Van uw belofte zelf de borg,     dat wij uw aanschijn aanschouwen. 

schraagt Gij ons wank'lend vertrouwen. 

 

 



Zondag 20 augustus 

 

Lezen 2 Koningen 20:1-11 

Tekst: 2 Koningen 20:5B Ik ga u gezond maken 

 

De Heere gaat je gezond maken 

In de tijd dat Hizkia koning is van Juda, is Jesaja profeet.    

Hizkia is zo ziek dat hij zal gaan sterven. Jesaja komt bij de koning en zegt 

tegen hem dat hij alle zaken van zijn huis moet afronden omdat hij zal gaan 

sterven. Nadat de koning met tranen bewogen bidt tot de Heere of hij nog langer 

mag leven, komt Jesaja bij hem. Zijn gebed is verhoord. De profeet zegt tegen 

Hizkia dat hij op de derde dag naar het huis van de Heere zal gaan. Hizkia 

vraagt een teken van de Heere. Hij mag kiezen: of de schaduw gaat tien treden 

achteruit of tien treden vooruit. Hij kiest voor tien treden achteruit omdat hij 

denkt dat dit het moeilijkste is.  De Heere deed de schaduw tien treden 

teruggaan op de treden van Achaz’ zonnewijzer. 

Als wij de mededeling krijgen dat we ernstig ziek zijn of iemand in onze naaste 

omgeving (meestal krijgt de persoon zelf de mededeling via een dokter), bidden 

we of de Heere naar ons om wil zien en of Hij voor genezing wil zorgen.  

Nu is het zo dat in deze geschiedenis iets heel bijzonders gebeurt. Het is grote 

uitzondering dat iemand 15 jaar langer mag leven en dan ook nog in gezondheid. 

Maar dat mag ons er niet van weerhouden om te vragen om genezing. 

Tegelijkertijd mogen we vragen dat, als de ziekte erger wordt, we kracht mogen 

ontvangen om de ziekte te kunnen dragen en daarbij bovenal kracht mogen 

ontvangen om te kunnen zien op het eeuwige leven. 

Een leven waarin we uit genade de Heere mogen loven en prijzen. 

Naast de wonderbare genezing is er nog iets bijzonders in deze geschiedenis. 

Hizkia vraagt om een teken. Hij mag kiezen en kiest ervoor dat de schaduw tien 

treden achteruit zal gaan. Bij deze treden kunnen we denken aan een trap. 

Bovenaan de trap is een soort zuil geplaatst. Als de zon schijnt kan Hizkia de 

schaduw van de zuil zien op de treden van de trap. De Heere laat als teken zien 

dat de schaduw tien treden terug gaat. Laten we maar niet proberen het 

wetenschappelijk te verklaren. Gods almacht laat zich niet vangen in de 

menselijke wetenschap. Het is een wonder voor mensen dat de schaduw 

terugging, maar voor de Heere is niets onmogelijk. Genezing is ook een wonder, 

maar een nog groter wonder is dat de Heere onze zonden wil vergeven om 

Christus’ wil. Je mag er vertrouwen in hebben dat God je nooit zal verlaten, ook 

niet als je op het eind van je leven bent. Sterker nog: de Heere gaat je gezond 

maken. Dat is na dit leven niet tijdelijk maar voor altijd. De oude wereld zal 

vergaan maar het nieuwe rijk zal verrijzen. Wat een groot wonder is dit.   

 

Lezen/zingen Gezang 298:1 

 

Wij staan ten laatsten kamp gereed,  De oude wereld komt ten val, 

een strijd van dood en leven!   zij stort in puin, maar Christus zal 

Houdt daarin moedig stand en weet:  het nieuwe rijk doen rijzen. 

God zal u nooit begeven.    



Maandag 21 augustus 

 

Lezen Ezra 7;1-10 

Tekst: Ezra 7:6B de koning gaf hem alles 

 

De Koning geeft alles wat je nodig hebt 

In het Bijbelgedeelte van vandaag zien we dat de broer van Mozes, Aäron, een 

verre voorvader is van Ezra. Meestal gaat de volgorde in de geslachtsregisters 

van vader naar zoon, maar hier gaat het andersom. Als we op deze manier naar 

onze eigen geslachtsregister kijken, komen we uiteindelijk allemaal terecht bij 

Adam en Eva. Wat we ook gemeenschappelijk hebben, is dat we, om zalig te 

worden, de tweede Adam, de Heere Jezus, nodig hebben.   

Israël was weggevoerd naar Babel. Hier gaan ze terug. De Heere zorgt altijd 

weer op wonderbare wijze voor Zijn volk. Koning Arthahsasta, de koning van 

Perzië, geeft Ezra alles wat hij nodig heeft. Ezra is een belangrijke 

schriftgeleerde. Hij heeft veel kennis van de Bijbel. Waarom gaf de koning alles 

wat Erza hem verzocht? Omdat de Heere, zijn God, over hem was. Dat is toch 

wonderlijk. Een heidense koning die waardering heeft voor een Israëlische 

schriftgeleerde. Ezra gaat op weg. Hij begint zijn tocht op de eerste dag van de 

eerste maand. Op de eerste dag van de vijfde maand komt hij in Jeruzalem aan. 

Hij komt in Jeruzalem aan omdat de goede hand van zijn God over hem was. 

In onze tijd kan het gebeuren dat je in korte tijd een grote afstand aflegt. Met de 

hedendaagse vervoersmogelijkheden is dit niet zo verwonderlijk. In die tijd ging 

dat anders. Er was geen snel vervoer. Onderweg moest ook gegeten worden en 

hotels waren er nauwelijks. Op weg van A naar B moest je goed opletten of je 

geen bendes of vijandelijke legers tegenkwam. De wilde dieren waren er ook. 

Ondanks de grote verschillen mogen we dankbaar zijn als we op de plaats van 

bestemming zijn aangekomen. Na een vakantie of een reis naar familie mogen 

we de Heere danken als we weer thuisgekomen zijn.  

Koning Arthahsasta gaf alles wat Ezra nodig had. Daar maakte Ezra dankbaar 

gebruik van. Niet voor zichzelf maar voor de Heere, want hij had zijn hart erop 

gezet om de wet van de HEERE te onderzoeken en Israël hieruit te onderwijzen. 

Voor jou persoonlijk geldt: de Koning geeft alles wat je nodig hebt. Dat is de 

Koning met een hoofdletter. Hij heeft zichzelf gegeven tot verzoening voor al je 

zonden. Als de Heere Jezus terugkomt, mag er grote vreugde zijn want dan krijg 

je alles. Dan krijg je , door het geloof in Hem, het eeuwige leven. Nu al mag je 

je dag aan dag verblijden in Zijn Naam. Zijn rechtvaardigheid zal je, door het 

geloof in Koning Jezus, voorgoed verhogen. Zing voor Hem de lofzang. 

 

Lezen/zingen Psalm 89:7 

 

Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 

dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 

Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 

Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 

zij gaan in vrede voort, zij wand'len voor uw ogen, 

want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 



Dinsdag 22 augustus 

 

Lezen Ezra 8:21-30 

Tekst: Ezra 8:29A Bewaak en bewaar 

 

De Heere bewaakt en bewaart je 

De vorige keer hebben we gelezen dat koning Arthahsasta Ezra alles gaf wat hij 

nodig heeft. Ezra mag ook iedereen meenemen naar Jeruzalem. Heeft hij een 

leger nodig om het volk te beschermen, dan mag hij hierom vragen. Maar Ezra 

wil dit niet. Hij weet dat hij afhankelijk is van de Heere. Hij vraagt door vasten 

en bidden of de Heere hen wil geleiden op de weg naar Jeruzalem. Ezra kreeg 

veel edelmetalen mee en dieren om te kunnen offeren. Alles wat voor de Heere 

is, moet worden bewaakt en bewaard door twaalf priesters. Dat zijn Serebja en 

Hasabja en met hen tien van hun broers. Twaalf is een getal dat veel in de Bijbel 

voorkomt. Dit is terug te leiden naar de twaalf stammen van Israël genoemd naar 

de twaalf zonen van Jakob. De Heere Jezus zocht twaalf discipelen uit.  

Later zorgden de twaalf apostelen ervoor dat, onder leiding van de Heilige 

Geest, het woord verbreid werd over de wereld.  

De twaalf priesters worden geheiligd. Ze worden apart gezet om al het goed 

voor de Heere te bewaken en te bewaren. Dat goed, voorwerpen en edelmetalen, 

wordt ook geheiligd. Het wordt apart gezet voor de Heere.  

Het woord bewaken bevat het woord waken. Wakker zijn. Dat wat je moet 

bewaken, goed in het oog houden. Bewakers zijn mensen die er voor zorgen dat 

niets kan worden ontvreemd.  

Bewaren betekent: ervoor zorgen dat iets niet verloren gaat. Bewaken doe je 

tegen mensen die het verkeerde voor hebben en bewaren doe je om ervoor te 

zorgen dat je iets niet kwijt raakt. 

De Heere bewaakt en bewaart je. Als er Eén is die je bewaakt is het de Heere 

wel. Hij slaapt en sluimert nooit en houdt je in het oog. Hij beschermt je tegen 

Zijn vijand en tegen jouw vijanden. Al is er een leger dat je omringt en je wil 

aanvallen, vertrouw net als Ezra op de Heere. Hij bewaakt je met Zijn leven.  

Het is een grote troost, dat we met de levende God te maken hebben. Het is ook 

een troost dat Jezus leeft in eeuwigheid. De Heere bewaart je ook. Hij wil je niet 

kwijt. Hij wil niet dat je verloren gaat. De grootste bewarende liefde kunnen we 

dan ook vinden in de Heere Jezus. Hij wil je heiligen, apart zetten. Dat kan als je 

in Hem gelooft. Bouw op Hem en vind in Hem heilige bescherming.   

 

Lezen/zingen Psalm 22:2 

 

Nochtans, op U, o God die heilig zijt  

en troont op lofgezangen, U gewijd 

door Israël dat gij hebt uitgeleid, 

steunt ons vertrouwen, 

immers, de vaad'ren bleven op U bouwen, 

dat Gij hen naamt in heilige bescherming: 

Gij hebt, als zij U riepen om ontferming, 

hen niet beschaamd. 



Woensdag 23 augustus 

 

Lezen Nehemia 1:1-9 

Tekst: Nehemia 1:6A  

Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren 

 

De Heere luistert ook naar jou met Zijn oor en Zijn ogen 

Na zeventig jaar ballingschap keert het volk Israël terug in Jeruzalem. Nehemia 

vraagt zich af hoe het met hen gaat. Op deze vraag, aan zijn broer Hanani en de 

mannen uit Juda, komt een negatief antwoord. Ze verkeren in grote ellende en in 

de muur van Jeruzalem zijn grote bressen geslagen en de poorten zijn verbrand.  

Daar heeft Nehemia groot verdriet over. Hij is daar dagen ontdaan van. Hij blijft 

niet in het verdriet hangen maar gaat vasten en bidden tot de Heere. Hij begint in 

het gebed de Heere groot te maken. Daarna pleit hij op het verbond dat de Heere 

omziet naar mensen die Hem liefhebben. Hij vervolgt met de vraag of de Heere 

naar hem wil luisteren. Daarin vraagt hij aan de Heere of Hij dat wil doen met 

Zijn oor en Zijn ogen. Dat lijkt vreemd want luisteren doe je toch niet met je 

ogen? Het is een mooie manier van spreken of de Heere, menselijkerwijs 

gesproken, met heel Zijn hart wil luisteren naar hem. Nehamia pleit op zijn 

gebed. Hij zegt als het ware, ik ben Uw dienaar. Ik bid dag en nacht tot U. Je 

zou kunnen denken dat hij zichzelf aanprijst, maar hij gaat nog verder. Hij 

belijdt de zonden van Israël en ook van hemzelf en zijn familie. Wij hebben het 

grondig voor U verdorven, zegt hij. Daarna pleit hij op het Woord van de Heere. 

Hij zegt daarbij niet alleen de positieve kant maar ook de negatieve. Daar begint 

hij mee: als het volk ontrouw is, wordt het verspreid. Daarna: als het volk zich 

bekeert, zal de Heere hen bijeenbrengen daar waar Hij zelf woont.  

Wat een wijze lessen zijn er vandaag over het bidden tot God. De Heere luistert 

ook naar jou met Zijn oor en Zijn ogen. Ja, Hij luistert met heel Zijn hart als je 

daar om vraagt. Begin daarbij wel zoals Nehemia dat deed. Hij noemt Hem de 

grote en ontzagwekkende God. In ontzagwekkend zit het woord wekken, 

opwekken. Dat doet de Heilige Geest. Vraag de Heere of Hij je kracht wil geven 

om te bidden zoals het behoort. De Heilige Geest wekt je dan op om de Heere 

met ontzag te benaderen in het gebed. Vraag de Heere of Hij met Zijn hart wil 

luisteren. Belijd je zonden. Dat mogen de zonden van jezelf zijn maar je mag 

hierbij ook vragen om de zonden van de mensen om je heen te vergeven. Pleit 

op Zijn beloften. Het gezang van vandaag geeft heel mooi weer wat 

ontzagwekkend betekent. De Drie-enige God komt de eer toe tot in eeuwigheid.  

 

Lezen/zingen Gezang 399:1 

 

Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 

Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 

U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen, 

onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 

Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 

wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!  

 



Donderdag 24 augustus 

 

Lezen Nehemia 4:12-17 

Tekst: Nehemia 4:14 B Wees niet bevreesd voor hen 

 

Ga niet in een hoekje zitten 

Nehemia is schenker van koning Arthahsasta. De koning ziet aan hem dat hij 

verdrietig is. Hij vraagt aan Nehemia wat er aan de hand is. Hij vertelt de koning 

over de bressen in de muren en de poorten die zijn verbrand. Hij mag ze gaan 

herstellen en krijgt brieven mee voor de landvoogden zodat hij door het land kan 

reizen en hij krijgt brieven mee om materialen te kunnen krijgen voor de 

herbouw van de stadsmuur van Jeruzalem. De herbouw start en vordert.  

Als Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Asdod 

horen dat het herstel van de muren van Jeruzalem vordert, ontsteken ze in 

woede. Ze spannen tegen Jeruzalem samen om te gaan strijden en verwarring te 

stichten. Wat doen Nehemia en het volk? Zij bidden tot God en plaatsen een 

wacht. Er wordt dag en nacht de wacht gehouden. Nehemia zegt: wees niet 

bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere en strijd voor 

uw families. Als de vijanden dit horen trekken ze zich terug. In het vervolg 

zullen bouwmaterialen, bouwgereedschappen en wapens er samen voor zorgen 

dat de herbouw door zal gaan en dat met de hulp van de Heere.  

  

Ga niet in een hoekje zitten. Dat is de boodschap van vandaag. Er zijn mensen 

die heel wreed kunnen zijn. Die willen je doen geloven dat je niet genoeg 

gelooft als je niet meer beter wordt van een ziekte. Die willen je ook doen 

geloven dat je bij een ziekte geen dokter hoeft te raadplegen. Het geloof moet 

genoeg zijn. In de geschiedenis van vandaag zien we dat Nehemia bidt en dat hij 

daarnaast van alles onderneemt om ervoor te zorgen dat de herbouw door kan 

gaan. Naast het organiseren van materialen, gereedschappen en werklieden zorgt 

hij ook voor een plan om tegen de vijanden te kunnen strijden. Hij ging niet in 

een hoekje zitten en alleen maar bidden en het verder maar afwachten. Naast 

bidden moet er ook gehandeld worden. Naast het gebed moet je het verstand 

gebruiken en de handen laten wapperen.  

In het verleden was er een bekende Nederlander ernstig ziek. Hij bezocht een 

kwakzalver. Een beter woord is hier niet voor. Deze zei dat geneesmiddelen niet 

nodig zijn. Als je maar positief denkt gaat de ziekte wel weg. Had deze bekende 

Nederlander hier maar niet naar geluisterd. Bij ziekte: bid tot de Heere en 

raadpleeg een kundige arts. De Heere maakt gebruik van artsen om mensen te 

kunnen genezen. Daarnaast is er nog een Arts. Hij heeft Zijn leven gegeven en 

voor ons het heil verworven. Dat is de Heelmeester die onze schuld vergeeft. 

 

Lezen/zingen Gezang 408: 3 en 4 

 

Een arts is ons gegeven    Hij heeft aan ons vergeven 

die zelve is het leven:    de schuld èn schenkt ons leven. 

Christus, voor ons gestorven,   Bij U, o God, bezitten 

heeft ons het heil verworven.   wij schatten ongeweten. 



Vrijdag 25 augustus 

 

Lezen Nehemia 12:27-31 38-40 en 43 

Tekst: Nehemia 12:43A Zij brachten op die dag grote offers en waren verblijd 

 

Het grootste feest is in de hemel 

De muur van Jeruzalem is af. Dat is een groot feest waard. Een feest om jezelf 

op de borst te slaan? Nee, dat niet. We zien in het laatste vers dat er dankoffers 

worden gebracht en dat iedereen blij is omdat God hen blij gemaakt heeft met 

een grote blijdschap. Laten wij de Heere niet vergeten als er een feest wordt 

gehouden. Dat kan een verjaardagsfeest zijn of een bruiloftsfeest maar 

bijvoorbeeld ook de opening van een gebouw. Dank de Heere en wees in Hem 

verblijd. 

Om het verhaal goed leesbaar te krijgen zijn de verzen met veel namen 

overgeslagen. In deze verzen staan de namen van vorsten, priesters en musici die 

meelopen in de twee dankkoren. Zijn de namen niet belangrijk? Jazeker zijn de 

namen belangrijk, maar er zullen niet veel mensen zijn die deze zullen 

onthouden. Elke naam is de naam van een persoon. Ook jouw naam is 

belangrijk. Niet de naam op zich maar omdat je een persoon bent die de Heere 

mag danken en Hem de lof toe mag zingen. 

 

Het moet een indrukwekkend gezicht zijn geweest. Twee dankkoren die in 

tegenovergestelde richting over de muur van Jeruzalem lopen. Al musicerend, 

zingend en God lovend, moet het in de verre omtrek te horen zijn geweest. Bij 

de poort, die de Gevangenpoort wordt genoemd, staan ze stil. Daarna stellen de 

dankkoren zich op in het huis van God. Dat zijn de mensen die dienst doen in de 

tempel en de politici. In het loven wordt hier geen onderscheid gemaakt.  

Kerk en staat zijn hier niet gescheiden. Dat is zegenrijk. 

 

Het grootste feest is in de hemel. Het feest van de inwijding van de muur van 

Jeruzalem is een kleine afschaduwing van dit feest. Dan mag iedereen die nu 

gelooft in de Heere Jezus, meedoen in het grote dankkoor. Heb je in dit leven 

geen goede stem om te zingen, in de hemel ben je volkomen. Dan zal ook jouw 

zingen volkomen zijn. Ben je hier op aarde niet iemand die gemakkelijk spreekt. 

In de hemel ben je volkomen, dan zul je de juiste woorden hebben om de Heere 

te kunnen eren. Geloof in de Heere Jezus, Die volkomen was en is, en je mag 

meezingen met het heilig koor van stemmen. Dan mag je de volgende woorden 

meezingen in de menigte die niemand kan tellen: God zij glorie. 

 

 

Lezen/zingen Gezang 109:1 

 

Hoor een heilig koor van stemmen,  Menigten die geen kan tellen, 

staande aan de glazen zee,   als de sterren in hun glans, 

halleluja, halleluja,    psalmen zingend, palmen dragend, 

God zij glorie, zingen zij.   in de hemel is een dans. 

 



Zaterdag 26 augustus 

 

Lezen Esther 3:1-6 

Tekst: Esther 3:5 Toen Haman zag dat Mordechai niet knielde en zich niet voor 

hem neerboog, werd Haman met woede vervuld.  

 

Maak geen knieval voor de vijanden van Gods volk 

Soms lijkt het alsof de volgorde van de Bijbelboeken niet logisch is. Bij het 

Boek Esther zijn we terug in de tijd van de ballingschap. Israël is weggevoerd 

naar Babel. Later hebben de Perzen Babylon veroverd en dat is de tijd waar we 

nu in zitten. Omdat de Bijbelboeken Koningen, Kronieken, Ezra en Nehemia 

nauw met elkaar verweven zijn, staan deze achter elkaar in de Bijbel. Als de 

Bijbelboeken in volgorde van de tijd zouden zijn gezet, dan zouden allerlei 

Bijbelboeken moeten worden onderbroken. Het Bijbelboek Koningen zou dan 

worden onderbroken door bijvoorbeeld de Psalmen en de Spreuken. 

Het Bijbelboek Esther begint met een feest van zeven dagen van koning 

Ahasveros. Dat is een groot feest. Er worden allerlei voorwerpen genoemd die 

van goud en zilver zijn. Zelfs wijn wordt uit gouden bekers gedronken. Op de 

laatste dag van het feest moeten de bedienden van de koning, koningin Vasthi 

halen.  De koning wil dat zij haar schoonheid toont aan zijn gasten. Ze weigert 

dit te doen. Als straf mag ze geen koningin meer zijn. Voor de koning wordt een 

missverkiezing gehouden. Het mooiste meisje zal de plaats innemen van Vasthi.  

Hadassa, in het Perzisch Esther, wordt opgevoed door haar oom Mordechai. Zij 

wordt verkozen als koningin. Het Joodse meisje heeft haar afkomst niet verteld  

omdat Mordechai dat beter vond.  

Haman wordt door de koning aangesteld boven alle vorsten. Iedereen die zich in 

de poort van de koning bevindt, knielt en buigt voor hem. Behalve Mordechai. 

Omdat hij niet knielt voor Haman, zoekt deze hoge functionaris een manier om 

alle Joden weg te vagen.  

Het valt in deze geschiedenis op dat de Heere niet wordt genoemd. Haman wil 

alle Joden wegvagen. Dat wil zeggen dat hij Gods volk wil ombrengen. Goed 

beschouwd, duldt hij geen God boven zich. Hij denkt misschien wel dat als 

Gods volk is weggevaagd, de God van dit volk er ook niet meer is. Hij heeft 

totaal zonder deze God gerekend want de Heere zorgt ervoor dat een meisje op 

een wonderlijke wijze Zijn volk zal redden.  

Maak geen knieval voor de vijanden van Gods volk. Door niet te buigen, kan het 

je je tijdelijke leven kosten, maar door te knielen voor de Heere zul je het 

eeuwige leven verkrijgen. Dat is geen beloning die je zelf verdient. De Heere 

Jezus heeft het voor je verdiend. Ook al zal het de lengte van  je leven op deze 

aarde verkorten, geloof in Hem, kniel voor de Heere, en je bent behouden.  

 

Lezen/zingen Psalm 138:1 

 

U loof ik, Heer, met hart en ziel,  Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 

in eerbied kniel ik voor U neder.  hef ik het hoofd, ik zal U prijzen. 

Ja, in de tegenwoordigheid   Gij zult, o Here, wijd en zijd 

der goden wijd ik U mijn beden.  uw heerlijkheid en trouw bewijzen 



Zondag 27 augustus 

 

Lezen Esther 6:6-10 

Tekst: Esther 6:9B  

Zo wordt gedaan met de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen! 

  

Eer de Koning 

Haman komt bij koning Ahasveros. Hij zegt tegen hem dat er één volk is dat zijn 

eigen wetten heeft. Er is niemand onder hen die de wetten van de koning 

uitvoert. Als de koning het goedvindt, laat er dan brieven uitgaan om dit volk 

om te brengen. De koning geeft hem zijn zegelring. Haman schrijft brieven 

waarin staat dat de Joden op de dertiende dag van de twaalfde maand moeten 

worden omgebracht. Met de zegelring worden de brieven verzegeld. Dat 

betekent dat de brieven vallen onder de wet van de Meden en de Perzen. Deze 

uitdrukking betekent dat het onomkeerbaar is. De brieven worden door het hele 

rijk verspreid. Als Mordechai de inhoud van de brieven heeft gelezen, vertelt hij 

dit aan Esther. Zij moet er voor uitkomen dat zij ook bij Gods volk hoort en 

voorkomen dat het plan van Haman wordt uitgevoerd. Ze vraagt de koning om 

samen met Haman bij haar te komen voor een maaltijd. Tijdens de maaltijd 

vraagt de koning wat haar verzoek is. Ze durft nog niet te beginnen over de 

zorgen die zij heeft over haar volk. Ze vraagt de koning of hij de volgende dag 

nogmaals samen met Haman bij haar wil komen eten. Haman gaat blij naar huis 

maar zijn plezier wordt vergald als hij Mordechai ziet. Hij maakt een galg en zal 

de koning de volgende dag vragen of hij Mordechai daaraan  mag ophangen.  

Die nacht kan de koning niet slapen. Er wordt voor hem uit het gedenkboek, de 

kronieken, voorgelezen.  Daarin staat opgetekend dat Mordechai een aanslag op 

de koning heeft verijdeld. De volgende dag vraagt hij aan Haman wat hij zal 

doen met iemand die de koning eer heeft bewezen. Haman denkt dat het over 

hemzelf gaat. Hij stelt voor om die persoon een koninklijk kleed aan te doen en 

op het koninklijk paard rond te laten gaan over het plein van de stad. Voor hem 

uit moet dan een hooggeplaatste persoon lopen die roept: Zo wordt gedaan met 

de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen! De koning vindt het een 

goed plan en laat het door Haman uitvoeren. Dat is een grote vernedering voor 

hem.  

Eer de Koning. Ja, bewijs eer aan de Koning der koningen. Er is er maar één die 

deze eer verdient. Dat is Koning Jezus. Hij is op een ezel gezeten Jeruzalem 

binnen gegaan. Daar wilden de mensen van hem een aardse koning maken. Maar 

dat is niet waar Hij voor is gekomen. Gelukkig niet want dan was Hij een 

tijdelijke koning. Hij is voor altijd Koning. Eer Hem. Vertrouw op Hem. Hij wil 

je beschermen en heeft altijd het beste met je voor. 

 

Lezen/zingen Psalm 91:1 

 

Heil hem wien God een plaats bereidt  Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, 

in zijn verheven woning;    mijn toevlucht en mijn veste, 

hij overnacht in veiligheid   op U vertrouw ik, HEER, Gij wilt 

bij een almachtig koning.   voor mij altijd het beste. 



Maandag 28 augustus 

 

Lezen Esther 7:1-6 

Tekst: Esther 7:3B dat men mij dan op mijn vraag mijn leven zal geven, en op 

mijn verzoek het leven van mijn volk 

 

Vraag om behoud van je leven 

Bij de tweede ontmoeting met koning Ahasveros en Haman durft Esther haar 

hart uit te storten. Ze vraagt aan de koning om het behoud van haar leven en dat 

van haar volk. Ze zegt erbij dat als zij en haar volk als slaven en slavinnen 

verkocht zouden worden, zij het daar niet mee eens zou zijn maar ze zou 

hiermee niet naar de koning zijn gegaan. De koning vraagt: Wie is hij en waar is 

hij die zijn hart vervuld heeft om zo te handelen? Het antwoord van Esther is 

klaar en helder: dat is deze slechte Haman. De koning is hier woedend over. 

Haman krijgt de straf die hij voor Mordechai had bedacht. Mordechai krijgt de 

volmachten die Haman voorheen had. Hij krijgt de zegelring van de koning. De 

brieven die hiervoor zijn geschreven, kunnen niet herroepen worden maar er 

worden brieven geschreven waarin wordt vermeld dat de Joden zich mogen 

verzamelen en iedere macht die hen in het nauw zou willen brengen, weg mogen 

vagen. Ze mogen terugdoen wat Haman voor hen in petto had. Als het de 

dertiende dag van de twaalfde maand is, verzamelen de Joden zich in hun steden 

en verzetten zij zich tegen iedereen die hun onheil zoeken. Niemand was tegen 

hen bestand. Integendeel er was alom angst voor dit volk. 

Vragen staat vrij. In het algemeen gesproken is dat zo, maar je aandienen bij 

koning Ahasveros kon maar zo niet. Zelfs niet als je koningin bent. Hij riep je 

bij hem. Als je naar hem toeging kon het zelfs je leven kosten. Mordechai had 

Esther gewaarschuwd dat zij ook niet kon ontkomen aan de wet die was 

uitgevaardigd dat de Joden omgebracht mochten worden op de vastgestelde dag. 

Er moest wat gebeuren anders was het lot bezegeld. Ze kwam bij de koning en 

de Heere zegende het. Ook al wordt Hij (met een hoofdletter) niet genoemd, Hij 

is het die het volk redde. Bij Hem is het voor jou wel: vragen staat vrij. 

Vraag om behoud van je leven. Niet om daarmee een goed leven te krijgen voor 

jezelf maar om de Heere te kunnen eren in eeuwigheid. Door vijanden van de 

Heere kan het zijn dat je het leven op deze aarde verliest maar als je gelooft in 

de Zoon van de Vader dan ben je behouden voor de eeuwigheid. Jezus is de 

doodspoort doorgegaan en als overwinnaar opgestaan. Hij wil jou aannemen. 

Geloof het en je leven is behouden tot eer van de Majesteit. 

 

Lezen/zingen Gezang 232:2 

 

Gij, 's Vaders Zoon, ten troon verheven, 

betoont uw majesteit, 

belooft voor ons verloren leven 

behoud in eeuwigheid. 

Gij zijt de doodspoort doorgegaan; 

als overwinnaar opgestaan, 

naamt Gij ons aan. 



Dinsdag 29 augustus 

 

Lezen Job 1:1-12 

Tekst: Job 1:12 B Zie, alles wat hij heeft, is in uw hand 

 

De Heere heeft alles in de hand 

Het Bijbelboek Job dankt zijn naam aan de hoofdpersoon. Job was een 

welvarend en rechtvaardig man. Hij heeft 7 zonen en 3 dochters en veel bezit. In 

die tijd was dat vooral veel vee. Zijn kinderen gingen feesten en Job offerde elke 

keer voor iedereen een brandoffer, misschien hebben ze gezondigd. God zegt 

van hem dat hij Zijn knecht is en dat er niemand op de aarde is als hij, een 

vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. De 

Heere zegt dit niet tegen zomaar iemand. Het is de satan waar Hij dit aan vertelt. 

Op een bepaalde dag komen de zonen van God om zich voor de Heere te stellen. 

Met de zonen van God worden de geesten, de engelen bedoeld. Satan heeft zich 

ertussen genesteld. De Heere vraagt aan de satan, waar hij vandaan komt. En 

satan zegt dat hij rond gezworven heeft op de aarde. Het is alsof satan niet 

precies wil zeggen wat hij gedaan heeft. Zo wil hij ook overkomen. Och, ik doe 

niets anders dan rondzwerven. Voor mij hoef je niet te vrezen. Ik doe geen mens 

kwaad. Er wordt nog een vraag gesteld aan satan. Heb je Job gezien? Beter 

gezegd: heb je acht geslagen op Job, heb je er aandacht aan geschonken. Satan 

zegt daarop dat het geen wonder is dat Job godvrezend is. Als je zo gezegend 

wordt, kan het niet anders dan dat je ontzag hebt voor de Heere. Als U hem treft 

zal hij Uw aangezicht vaarwel zeggen. Satan mag hem overal mee treffen alleen 

mag hij Job zelf niet treffen.  

Geeft God hier alles uit handen? Nee, zeker niet. Sterker nog: de Heere heeft 

alles in de hand. Er gebeurt niets dat Hij niet zou kunnen tegenhouden. Ook niet 

in ons leven. Als we naar de wereld om ons heen kijken, en die wereld is 

tegenwoordig heel omvangrijk, dan zou je kunnen denken dat de Heere het niet 

meer in de hand heeft. Wat is er een chaos. Overal oorlogen en geruchten van 

oorlogen. De Heere laat mensen hun gang gaan maar dat gaat niet verder dan Hij 

wil. De Heere heeft alles in zijn hand. Geef daarom alles wat je van Hem 

vandaan kan houden uit handen. Als je het moeilijk hebt, laat je hand door Hem 

vinden dan zal Hij je leiden op de goede wegen.  

 

 

Lezen/zingen Psalm 18:5 

 

God boog zich neer, zijn hand heeft mij gevonden 

toen mij de waat'ren aan de lippen stonden. 

Hij redde mij, toen 's vijands overmacht 

mij totterdood in d' engte had gebracht. 

Te kwader ure traden zij mij tegen, 

maar God geleidde mij op goede wegen, 

maakte ruim baan hoezeer ik werd benauwd. 

Hij is het die in liefde mij behoudt. 

 



Woensdag 30 augustus 

 

Lezen Job 1:13-22 

Tekst: Job 1:21B De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; 

de Naam van de HEERE zij geloofd! 

 

Waarom moest één Rechtvaardige lijden? 

Satan mag zijn gang gaan. Dat laat hij zich geen twee keer zeggen. Alles wat 

Job bezit gaat eraan. Zijn kinderen komen om door een windhoos. Wat zal hij 

verdrietig zijn geweest. Vooral omdat zijn kinderen, waar hij keer op keer voor 

geofferd heeft en waar hij voor gebeden heeft zijn overleden. Wat zegt hij tegen 

de Heere of wat zegt hij over de Heere. Iets wat je in eigen kracht niet kunt 

uitspreken na zoveel ellende: de Heere heeft gegeven en de Heere heeft 

genomen; de Naam van de Heere zij geloofd! In dit alles zondigde Job niet. Als 

je dit leest, zou je kunnen denken dat Job geen zondaar is. Maar dat staat hier 

niet. Hij zondigde op dat moment niet ondanks de ellende die hij meemaakte. 

Hij loofde de Heere. Bij de geschiedenis van Job kun je heel wat opmerkingen 

maken en vragen stellen die je zelf kunt beantwoorden. Hoe kijk je tegen Job 

aan? Is hij zielig of kijk je naar het einde en zeg je: hij is een gezegend man? 

Heb je wel in de gaten dat satan zo onopvallend mogelijk te werk gaat. Hij 

gebruikt hier mensen en natuurverschijnselen om Job te kunnen treffen. Hij kent 

je zwakheden. Weet je het zelf ook en doe je er wat aan? Job krijgt geen 

verklaring waarom hem dit alles overkomt. Dat overkomt veel mensen. Je kunt 

met je waaroms altijd terecht bij de Heere maar je zult niet altijd antwoord 

krijgen. Belangrijk is of moeilijke omstandigheden je van de Heere Jezus 

afhoudt of dat het je bij Hem brengt. Job was rijk. Rijkdom betekent niet 

automatisch dat je dan niet gelooft. Het tegendeel zien we in de Bijbel. Rijken 

zijn onder andere Abraham, David en Salomo. Job moest onschuldig lijden. De 

meerdere Job, de Heere Jezus, moest ook onschuldig lijden. Dat geeft de 

volgende vraag: Waarom moest één Rechtvaardige lijden? Daar is een kort 

antwoord op te geven. Er moest één Rechtvaardige lijden omdat er niet meer dan 

één te vinden is. Geen een mens is rechtvaardig  gerekend vanaf Adam tot de 

laatste mensen die nog op aarde leven. Satan kan veel ellende geven maar hij 

heeft niet kunnen voorkomen dat de Heere Jezus als Rechtvaardige opstond uit 

de dood. Ook kan hij niet voorkomen dat mensen die in Jezus geloven, zalig 

zullen worden. Hij kan niet voorkomen dat de Drie-enige God de eer krijgt Die 

Hij verdient. Bewijs de Heere eer. Zijn Naam is eerbied waardig.  

 

Lezen/zingen Psalm 91:1 

 

Waarlijk, dit is rechtvaardig   Wij loven in de morgen 

dat men den HERE prijst,    uw goedertierenheid, 

dat men Hem eer bewijst:   ook als de nacht zich spreidt 

zijn naam is eerbied waardig.   houdt ons uw hand geborgen. 

 

 

 



Donderdag 31 augustus 

 

Lezen Job 4:1-9 

Tekst: Job 4:7B wie is ooit als onschuldige omgekomen, 

 

Wie is ooit als onschuldige omgekomen? 

In Job 2 herhaalt zich de geschiedenis van Job 1. Alleen mag satan Job nu wel 

slaan met ziektes maar hij moet zijn leven sparen. Job krijgt vreselijke zweren. 

Het wordt er niet gemakkelijker op want zijn vrouw vraagt hem zijn vertrouwen 

in God op te zeggen en te sterven zodat hij van alles af is. Maar Job zondigt niet. 

Dan komen zijn drie vrienden, Elifaz, Bildad en Zofar om hem te beklagen en te 

troosten. Ze herkenden hem eerst niet en waren zo bedroeft dat ze weenden, hun 

kleren scheurden en stof op hun hoofden strooiden. Zo zaten zij zeven dagen op 

de grond zonder een woord te zeggen. Op een dichterlijke manier geeft Job aan 

dat hij beter niet geboren had kunnen worden. Dan begint Elifaz tegen Job  te 

spreken. Hij kan niet langer zwijgen. Hij wijst Job er op dat hij altijd mensen die 

moeite en verdriet hadden, heeft vertroost en bemoedigd. Elifaz had verwacht 

dat Job wel stand zou houden ondanks de tegenspoeden die hem treffen. Hij 

komt om hem te troosten maar hij begint met een verwijt. Hij gaat nog verder en 

zegt tegen Job dat gelovigen geen rampen krijgen, alleen goddelozen krijgen 

deze. Het is alsof hij zegt: het is maar goed dat je dit overkomt want kennelijk 

zijn er zonden waar je voor gestraft wordt en na de straf zul je ervaren dat je 

gezegend zult worden. . In het Nieuwe Testament wordt bij de blindgeborene de 

vraag gesteld of hij blind geboren is door de zonde van hemzelf of door de 

zonden van zijn ouders. Het antwoord is verbluffend: hij wordt weer ziende om 

de grootheid van de Heere God te benadrukken want hij werd door Jezus 

genezen. Oordelen wij niet te snel? Gelovigen kunnen met ziekte en ellende te 

maken hebben zonder dat we hiervoor aan kunnen geven waarom hen dit 

overkomt. Dat sluit niet uit dat alle ellende voortkomt uit de zonde. Maar dan 

gaat het om de erfzonde. Ook kan het zijn dat de Heere iemand straft omdat hij 

zondigt, maar het beoordelen hiervan moeten we aan Hem overlaten.  

Elifaz stelde een vraag aan Job: Wie is ooit als onschuldige omgekomen?  

Vanuit het Oude Testament moeten we het antwoord schuldig blijven maar 

vanuit het Nieuwe Testament mogen we het uitbundig roepen: Dat is de Heere 

Jezus. Hij is als onschuldige omgekomen. Maar nadat Hij is omgekomen, is Hij 

weeromgekomen en Hij zal weerkomen. Hij heeft de dood overwonnen en is 

naar de hemel gegaan en Zijn wederkomst is aanstaande. Verwacht zijn komst. 

Nu al breekt in deze wereld het licht van de hemel door.   

 

Lezen/zingen Gezang 126:1 

 

Verwacht de komst des Heren,   Nu komt de Vorst op aard', 

o mens, bereid u voor:    die God zijn volk zou geven; 

reeds breekt in deze wereld   ons heil, ons eigen leven 

het licht des hemels door.   vraagt toegang tot ons hart. 

 

 



Vrijdag 1 september 

 

Lezen Job 42:10-17 

Tekst: Job 42:10A En de HEERE bracht een omkeer in het levenslot van Job 

 

Wat is je levensslot 

Er zijn heel wat gesprekken geweest tussen Job en zijn drie vrienden. Job heeft 

vragen beantwoord. Tegen Bildad spreekt Job wijze woorden. Hij zegt: Als je 

het tegen God opneemt, zul je het altijd verliezen, want je kunt nooit als God 

zijn. Er volgt een opsomming van wat God allemaal kan en waar wij nog geen 

stukje van kunnen nadoen. Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen. Besef je 

dat Hij dat nog steeds doet. Je bestaat omdat Hij je heeft gemaakt. Ben je Hem 

daar wel dankbaar genoeg voor?  Er komt nog een vierde persoon die tegen Job 

spreekt. Dat is Elihu. Hij is nog jong en heeft gewacht tot de andere drie mannen 

uitgesproken zijn. Elihu is kwaad op Job omdat Job zegt dat hij rechtvaardig is 

voor God. Hij is ook boos op de drie vrienden omdat zij Job niet hard genoeg 

veroordelen. Hij zal het ze wel even duidelijk maken hoe je antwoord moet 

geven op de vragen van Job. Niemand weerlegde Job. Dat zal ik toch wel even 

anders doen. Hij heeft het goed getroffen met zichzelf want hij zegt dat hij netjes 

heeft gewacht tot de ouderen uitgesproken zijn. Hij zal het recht voor zijn raap 

zeggen en niemand ontzien. Hij zegt ook dat hij veel te zeggen heeft. Op hem is 

het van toepassing: spreken is zilver en zwijgen is goud. Voor ons geldt: goed 

spreken over jezelf is blik en goed spreken over de Heere is goud. Job weet wél 

wat zwijgen is. De Heere stelt hem de vraag: wie heeft  de aarde gemaakt en 

alles wat daarin is? Het lijkt alsof de Heere zegt: kun je hetzelfde als Ik. En Job 

antwoord: zie, ik ben te gering, hoe zal ik U antwoorden? Ik leg de hand op mijn 

mond. Ik heb één, twee keer gesproken, maar ik kan beter zwijgen.   

In het gedeelte dat we vandaag hebben gelezen zien we dat de Heere een omkeer 

brengt in het levenslot van Job. Job krijgt zijn rijkdom terug en hij krijgt zeven 

zonen en drie dochters. Dat is een nog grotere rijkdom, al moet daarbij wel 

worden gezegd dat overleden kinderen niet door andere kinderen kunnen 

worden vervangen. Er werd geschreven over het levenslot van Job maar hoe zit 

het met jouw levensslot. Let erop dat dit woord met twee keer een s wordt 

geschreven. Het gaat niet over het lot van het leven maar over het slot van het 

leven. Job stierf in hoge ouderdom  Maar zijn lange leven is niets vergeleken bij 

het eeuwige leven. Dat we sterven is voor ons allen het slot van het aardse leven, 

tenzij we de wederkomst van Christus meemaken. Hoe vluchtig is het wezen 

van mensen op aarde.  Heel de wereld duurt maar even. Het levensslot is dan: 

wie God vreest, wie gelooft in Jezus, zal eeuwig leven. 

 

Lezen/zingen Gezang 271:8 

 

Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig 

is der mensen wezen! 

Al ons doen en al ons streven, 

heel de wereld duurt maar even. 

Wie God vreest zal eeuwig leven. 



Zaterdag 2 september 

 

Lezen Psalmen 1 

Tekst: Psalmen 1:6A De HEERE kent de weg van de rechtvaardigen 

  

Ben je een rechtvaardige voor de Heere?  

Na het Bijbelboek Job komt het Bijbelboek Psalmen. Vandaag hebben we 

Psalmen 1 gelezen. Zoals al eerder is geschreven, heet het Bijbelboek Psalmen 

en wordt de meervoudsvorm gebruikt als het over één van de Psalmen gaat. 

Vandaar dat het officieel Psalmen 1 is en niet Psalm 1 al zal niemand erover 

vallen als je het zo zegt of schrijft. De Psalmen worden ingedeeld in 5 boeken. 

Het eerste boek bevat 41 Psalmen. Elk boek eindigt met een lofverheffing, zoals 

Amen of Halleluja. Het laatste vers van Psalmen 41 is: Geloofd zij de HEERE, 

de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen, ja, amen. In dit vers 

wordt kernachtig verwoord in Wie de psalmdichter met zekerheid gelooft. Hij 

gelooft in de Heere. Dat is de God van Israël. Daar is er maar één van, dus hoeft 

er geen discussie te zijn welke God het is. Het is de Heere Die er altijd was en er 

altijd zal zijn en er ook nu is. Ook voor jou. De zekerheid zien we in het woord 

Amen. Amen betekent dat er geen twijfel over bestaat of dat wat daarvoor is  

geschreven waar is. Het staat vast. Het is zeker. Het mag als amen dienen voor 

alle 41 Psalmen van het eerste boek. Psalmen 1 gaat over twee wegen. De ene 

weg is de weg van de welzaligheid. Je bent welzalig als je niet wandelt in de 

raad van de goddelozen. Als er niet meer staat dan dit dan zou iedereen die goed 

doet zalig worden. Maar er staat nog meer. In vers 2 staat een belangrijk 

vervolg. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere. Het gaat nog 

verder: en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Dan wordt het toch wel wat minder 

gemakkelijk om welzalig te zijn. Wie doet dit: elke dag zowel overdag als ’s 

nachts de wet van de Heere overdenken. Als je dat doet, ben je als een boom die 

geplant is aan waterbeken. Een boom die zijn vrucht geeft op de vastgestelde 

tijd. Psalmen 1 eindigt met een vers waarin geschreven wordt dat de Heere de 

weg van de rechtvaardigen kent. De weg van goddelozen zullen vergaan.  

Ben je een rechtvaardige voor de Heere? Als je Psalmen 1 begint te lezen vanuit 

je eigen leven, dan krijg je in het begfn misschien wel een positief gevoel. Het 

bewandelen van de weg van de goddelozen, nee dat doe je niet. Het positieve 

gevoel zakt al wat weg als het gaat over het keer op keer overdenken van de wet. 

Als er dan ook nog geschreven wordt over de Heere Die de weg van de 

rechtvaardigen kent. Dan kan je reactie zijn: maar wie kan er welzalig worden? 

Dat is niemand in eigen kracht maar wel door de kracht van de Heilige Geest 

door het geloof in de enige Mens Die rechtvaardig is. Dat is de Heere Jezus.  

Hij is de Boom die liefelijke vruchten draagt. Niet door je eigen wandel  word je 

welzalig maar door in Hem te geloven. Zeg daar maar amen op.  

 

Lezen/zingen Gezang 186:8 

 

Edelste van alle bomen,    zo met takken, bloemen, loof? 

zalig kruis van ons geloof,   Lief'lijk hout, welk een volkomen 

uit welk woud zijt gij genomen,  lieve last hangt in uw loof. 



Zondag 3 september 

 

Lezen Psalmen 56 

Tekst: Psalmen 56:10B Dit weet ik: dat God met mij is 

 

Weet je het ook: dat God met je is? 

Het tweede boek, Psalmen 42 tot en met 72  bevat 31 Psalmen. Hiervan zijn er 

achttien toegeschreven aan David en één aan Salomo. Van de overige Psalmen 

is de dichter niet bekend. Het boek met deze Psalmen beschrijft de geschiedenis 

van koning David tot de Babylonische ballingschap in 586 voor Christus. 

Vandaag hebben we Psalmen 56  gelezen. Deze begint met een opsomming van 

alles wat David meemaakt en de vraag of de Heere genadig naar hem om wil 

zien. Het zijn klachten en gebeden. David wordt opgeslokt door de sterveling. 

Hij wordt onderdrukt door zijn belagers. Tegen Wie zegt David dit: tegen de 

Allerhoogste! Tegen Hem zegt hij ook wat hij doet als hij bang is. Als ik vrees, 

vertrouw ik op U. Sterker nog, als hij vertrouwt op de Heere en Zijn woord,  

dan vreest hij niet. Het klinkt bijna vol bravoure:  wat zou een schepsel mij 

kunnen doen? Dat zegt hij niet omdat hij het allemaal zelf kan oplossen. 

Integendeel, verderop zegt hij: Dit weet ik: dat God met mij is. Over zijn 

vijanden zegt hij: de hele dag verdraaien zij mijn woorden. Waar hebben we dat 

toch eerder gelezen. In Genesis waar de slang tegen Adam en Eva de woorden 

verdraait van de Heere. David blijft niet steken in zijn klachten want aan het 

einde van de Psalm prijst hij de Heere om Zijn troostrijke Woord en omdat de 

Heere zijn ziel heeft gered voor de dood. David weet het: dat God met hem is. 

Weet je het ook: dat God met je is? David zegt dit niet op een moment dat hij 

vredig in zijn paleis zit. Nee, hij zit midden in moeilijke omstandigheden. Dat is 

het moment waarop hij zegt dat God met hem is. Kun je het hem nazeggen als je 

in moeilijke omstandigheden zit? David deed dit nadat hij aan de Heere vroeg of 

Hij genadig naar hem om wil zien. Zit je in moeilijke omstandigheden, vraag 

dan of de Heere naar je omziet. Vraag of Hij kracht wil geven van Zijn Heilige 

Geest zodat Zijn Woord een troostrijk Woord zal zijn. Dan kun je de woorden 

van de berijmde Psalm nazeggen: geprezen zij Gods woord dat mij doet hopen. 

Dan mag je vol bravoure, maar wel met kracht vanuit de hoge, roepen: wat zou 

een mens mij doen als ik kan roepen; de Here is mijn held! 

 

Lezen/zingen Psalm 56:1 

 

Wees mij genadig, Heer, want een geweld 

van vijanden staat rondom opgesteld 

om, als ik machteloos lig neergeveld, 

over mij heen te lopen. 

Maar altoos als de angst mij heeft bekropen, 

geprezen zij Gods woord dat mij doet hopen! 

Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen; 

de Here is mijn held! 

 

 



Maandag 4 september 

 

Lezen Psalmen 84 

Tekst: Psalmen 84:11A één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders 

 

Geen drankfestijn maar een dankfestijn 

Het derde boek heeft maar 17 Psalmen (73–89) en bezingt de gebeurtenissen 

tijdens de val van Samaria en Jeruzalem. In Psalmen 84 wordt het verlangen 

naar het heiligdom van de Heere bezongen. De psalmdichter roept het uit:  

mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Je mag altijd tot de 

Heere gaan in het gebed. Roep het maar uit als je Hem nodig hebt. Bij Hem kun 

je terecht om te schuilen. Bij Hem kun je terecht als je bij wilt tanken omdat je 

zo’n leeg gevoel hebt van binnen. Zelfs de mus en de zwaluw vinden bij Hem 

een onderkomen. Hij wil ook jouw Schuilplaats zijn.  

De psalmdichter beschrijft met mooie woorden Wie de Heere voor Hem is. 

Heere van de legermachten, mijn Koning en mijn God. Is de Heere ook jouw 

Koning en jouw God? In de Psalm wordt een beroep gedaan op de Heere: 

HEERE, God van de legermachten, luister naar mijn gebed, neem het ter ore,  

o God van Jakob. Hij wil zijn Koning en zijn God roemen. In onze dagtekst zegt 

hij: één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders. 

Wat is beter: één dag in Gods tent of vele dagen in een feesttent met veel eten, 

drank en vrolijkheid. Eén ding is zeker. Als je in Gods tent verblijft, kun je 

hierop terug kijken zonder dat je een kater hebt gekregen. In een feesttent met 

veel drank kan het tijdelijk heel goed vertoeven zijn maar de kater komt 

achteraf. Dat is ook zo met betrekking tot je hele leven. Hier op aarde kun je 

misschien wel elke dag feesten. Maar dat zijn feesten om jezelf te vermaken. 

Nu leven met de Heere heeft als gevolg dat je later mee mag feesten in de 

hemel. Dat is geen drankfestijn maar een dankfestijn.  

De Heere geeft veel. Zelfs de mus en de zwaluw vinden bij Hem bescherming. 

Voor al wat je van Hem ontving mag je een loflied zingen. Als je letterlijk voor 

elke gunstbewijs van Hem een loflied zou zingen, dan blijf je zingen want Hij is 

vol gunstbewijzen. Hij is alle eer waardig. Zijn gunstbewijzen hebben geen 

tijdelijke waarde maar eeuwige waarde. Loof Hem in een grote kring. Een kring 

van mensen die vol ontzag de Heere loven en prijzen.  

 

 

Lezen/zingen Psalm 22:11 

 

Van U komt, HEER, het loflied dat ik zing: 

laat mij vergelden al wat ik ontving. 

Laat mij U loven in de grote kring 

van die U vrezen! 

Gij need'rig volk, gij zult gezeten wezen 

aan een festijn! Die God zoekt, moet Hem prijzen! 

O, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen, 

die eeuwig zijn. 

 



Dinsdag 5 september 

 

Lezen Psalmen 100 

Tekst: Psalmen 100:5 De HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, 

Zijn trouw van generatie op generatie. 

 

Beter dan Zijn goed bestaat er niet 

Het vierde boek bevat, net als boek drie, 17 Psalmen (90–106). Hierin wordt de 

plaats van God beschreven en wat Hij is voor hen die in Hem geloven. 

Psalmen 100 heeft als titel: De Heere is goed. Dat is heel kort weergegeven wat 

de Heere doet en Wie de Heere is. Psalmen 100 is een lofpsalm. We kunnen de 

Heere loven met ingetogen genegenheid maar ook zoals het met het volgende 

lied gebeurt: Juich, want Jezus is Heer. In de Psalm van vandaag staat:  

Juich voor de Heere. Dat wordt niet tegen een enkeling gezegd. Het wordt 

gevraagd van heel de aarde. Hoe gaat het verder in deze Psalm? Dien Hem met 

gescheurde kleren, as op je hoofd in alle droefheid? Nee, dat staat er niet.  

Er staat: dien de Heere met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk 

gezang. Waarom op deze manier tot de Heere gaan? Omdat de Heere God is. 

Kijk bij de lofpsalm niet naar jezelf maar kijk omhoog. Het is net als in de 

samenkomst van een christelijke gemeente. Waarom kom je samen op zondag. 

Niet om te laten zien dat je christen bent. Ook niet om daar als hoofddoel je 

zonden te gaan belijden. Je komt samen om de Heere de eer te geven die Hij 

verdient. We mogen Hem loven met de woorden die we vandaag hebben 

gelezen. De Heere heeft ons gemaakt. Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer. 

Dat lofoffer is voor ons Jezus. We mogen de Heere wijzen op Zijn Zoon die 

voor ons is geofferd. Lof Zij U Christus, in eeuwigheid geprezen.  

De Heere heeft ons gemaakt en we mogen Zijn volk zijn, de schapen van Zijn 

weide. Hij wil onze Herder zijn en niet zomaar een Herder. Hij wil de goede 

Herder zijn.  

Prijst Zijn naam want de Heere is goed. Dat goed is niet een klein beetje goed 

maar dat is alom goed. Goed in de zin van: Beter dan Zijn goed bestaat er niet.  

De Heere is niet alleen maar goed maar ook vol goedertierenheid. Hij is trouw. 

Niet alleen aan ons maar Hij was de getrouwe voor velen uit het verleden en op 

Hem kun je vertrouwen nu en Hij is trouw van generatie op generatie. Hij is er 

en Hij zal er altijd zijn. Hij is trouw van nu aan tot in eeuwigheid. Hij wil jouw 

Herder zijn. Waar Hij je leidt is het goed te leven. Als je bij Hem blijft, 

verdwaal je in de wereld niet. Erken Hem als je Herder want de Heere is goed.  

 

 

Lezen/zingen Gezang 75:14 

 

Gij zijt tot herder ons gegeven, 

wij zijn de schapen die Gij weidt; 

waar Gij ons leidt is 't goed te leven, 

Heer, die ons voorgaat door de tijd. 

Wie bij U blijft en naar U ziet, 

verdwaalt in deze wereld niet. 



Woensdag 6 september 

 

Lezen Psalmen 146 

Tekst: Psalmen 146:5A Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft 

 

Heb je hulp nodig? Haal deze bij de God van Jakob 

Het vijfde boek bevat de overige Psalmen (107–150). Hiervan schreef David er 

15 en Salomo 1 dat is Psalmen 127. Psalmen 150 sluit het Boek van de Psalmen 

af met één grote lofverheffing over het hele Psalmenboek tot eer van God.  

Deze Psalm wordt op DV de laatste dag van 2017 gelezen.  

De Psalmen 113 tot en met 118 worden Hallel-Psalmen genoemd. Het is 

genoemd naar de eerste twee lettergrepen van Halleluja. Psalmen 146 is ook een 

Hallel-Psalm. Dat is een lofpsalm. De Psalmen 120 tot en met 134 worden 

bedevaartsliederen of pelgrimsliederen genoemd.   

Psalmen 146 begint waar het mee eindigt of het eindigt waar het mee begint: 

Halleluja! Beide keren met een uitroepteken. Een uitroepteken wordt gebruikt 

om een zin of woord te benadrukken. Halleluja is een Juichkreet met als tekst: 

Loof de Heere. Het kan niet genoeg worden benadrukt dat de Heere de lof 

verdient. De Psalm gaat verder met: Ik zal de Heere loven in mijn leven, ik zal 

voor mijn God Psalmen zingen, zolang ik er nog ben. Het is goed om al jong 

Psalmen uit je hoofd te leren. Mensen op hoge leeftijd die hun geheugen kwijt 

beginnen te raken, kunnen spontaan een Psalm zingen. Dat kan omdat ze deze 

heel lang geleden geleerd hebben. Dat is voor hen een houvast in het leven. Dat 

mag het ook voor jou zijn of worden. Vertrouw niet op edelen staat er in vers 3. 

Benadrukt wordt dat mensen hier tijdelijk zijn. Vertrouw vooral op de Heere die 

er niet tijdelijk is maar die er altijd is en waarop je altijd aankunt. Heb je hulp 

nodig? Haal deze bij de God van Jakob. In vers 5 staat hierover: Welzalig is hij 

die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de Heere, 

zijn God. Er komt nog een verklaring achteraan Wie deze God is. Dat is de God 

Die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en al wat daarin is. Die voor eeuwig 

de trouw bewaart. Wie mogen er allemaal delen in de welzaligheid van de 

Heere? Dat zijn: onderdrukten, hongerigen, gevangenen, blinden, gebogenen, 

vreemdelingen, weduwen. Deze lijst kan nog veel langer worden gemaakt. De 

Heere schenkt aandacht aan een ieder die dit nodig heeft en iedereen die 

vertrouwt op de Heere zal welzalig zijn. Niet om de omstandigheid waarin ze 

leven maar omdat ze vertrouwen hebben in de Heere Die doet wat Hij belooft. 

Hij zal eeuwig regeren. Daar kunnen we maar één ding op zeggen en daar 

uitroeptekens achter zetten: Halleluja!!!! 

 

Lezen/zingen Psalm 146:3 

 

Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 

heil die God ter hulpe riep. 

Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 

God is trouw aan wat Hij schiep. 

Wat in hemel, zee of aard' 

woont, is in zijn hand bewaard. 



Donderdag 7 september 

 

Lezen Spreuken 1:1-7 

Tekst: Spreuken 1:7A De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis 

 

Wijsheid komt je niet aanwaaien maar daar moet je aan werken 

Het Bijbelboek Spreuken komt na Psalmen. Het is geschreven door Salomo. Het 

is een voorbeeld van Bijbelse poëzie. Andere voorbeelden van Bijbelse poëzie 

zijn Psalmen, Prediker en Hooglied. De Hebreeuwse naam van het boek is 

Misjlei. Dat kan worden vertaald met: woorden van wijsheid of spreuken. 

Misjlei is een afkorting van Misjlei Sjelomo, Spreuken van Salomo.  

 

We hebben de eerste zeven verzen van de Spreuken van Salomo gelezen. Daarin 

begint het met het voorstellen van de schrijver. Dat is Salomo. Hij is de zoon 

van David en hij is koning van Israël. Er zou nog heel veel toegevoegd kunnen 

worden aan gegevens van Salomo maar dat is niet nodig. David kent iedereen. 

De zoon van David is Salomo. Die kent iedereen ook. Wat hij is daaraan zit heel 

veel vast. Hij is koning van Israël. En Israël is het volk dat maar één God heeft. 

Dat is de Levende God Die alles gemaakt heeft en dat is de God Die Salomo 

wijs heeft gemaakt. Salomo begint in zijn Spreuken direct met wijsheid aan te 

prijzen. Wie wijs is zal horen en inzicht vermeerderen. De wijsheid heb je dus 

niet van het ene moment op het andere moment. De wijsheid is iets dat groeit. 

Als je wilt dat je wijsheid groeit, dan zul je daar zelf wat aan moeten doen.  

Als een sporter een goede conditie wil hebben dan moet hij daarvoor trainen. 

Als je wilt dat je hersenen in goede conditie komen dan moet je deze ook 

trainen. Wijsheid komt je niet aanwaaien maar daar moet je aan werken. Dat 

begint met luisteren. Luisteren naar woorden van wijsheid van anderen. Dat kan 

zowel door het horen met de oren als door het lezen met de ogen.  

Eén van de spreekwoorden die iedereen wel kent is: Zo wijs zijn als Salomo. 

Letterlijk komt dit niet voor want zo wijs als Salomo was voor hem en na hem 

geen mens (met een kleine letter) en zal er ook niet komen. Alleen de Mens met 

een hoofdletter is wijzer. Dat is Jezus Christus. Hou je aan Hem vast. Hij wil je 

ook wijsheid geven als je dat nodig hebt.  

In de dagtekst kunnen we lezen wat het begin is van wijsheid. Dat is een 

innerlijke houding. Dat is waar je wilt beginnen om wijs te worden. Je kunt het 

bij jezelf zoeken maar beter is het om te beginnen bij de Heere. Als je daar 

begint, kun je het kaf en het koren van wijsheden scheiden van elkaar. Dan 

onthoud je wat belangrijk is en vergeet je onmiddellijk wat er niet toe doet.  

Wie wijs is, zal de Heere vereren. Die zal de Heere aanroepen in gebeden. Als je 

dat doet, verlost Hij je uit de angst en leidt je tot de vrede.  

 

Lezen/zingen Psalm 107:20 

 

Wie wijs is, zal den HERE   Want wie zijn hulp verlangt, 

zijn goedertierenheid    Hem aanroept in gebeden, 

toezingen en vereren    verlost Hij uit de angst 

de God die ons bevrijdt.    en leidt Hij tot den vrede. 



Vrijdag 8 september 

 

Lezen Spreuken 2:1-13 

Tekst: Spreuken 2:2B en 5B  

als je mijn woorden aanneemt, zul je de kennis van God vinden 

 

Zoek en je zult de kennis van God vinden 

Boven Spreuken 2 staat als opschrift Wijsheid tegenover onverstand. Men zegt 

het wel eens: wijsheid komt met de jaren. Ouder worden is echter geen garantie 

om wijs te worden. Wijs word je alleen maar als je de woorden van de Heere 

aanneemt. In onszelf zit geen wijsheid. Uit onszelf zullen we de wijsheid ook 

niet gaan zoeken. Daar is kracht voor nodig. Wie geeft de wijsheid? Dat zien we 

in vers 6: De Heere geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en 

inzicht. De dagtekst van vandaag is: zoek en je zult de kennis van God vinden. 

Vraag de Heere, Die Wijs is en wijsheid geeft, of Hij je kracht wil geven van 

Zijn Heilige Geest om de kennis van Hem te kunnen vinden. We hebben steeds 

weer Zijn hulp nodig. Als je iets kwijt bent ga je er naar zoeken. Je begint dan 

met het bedenken waar je dat wat je kwijt bent als laatste hebt gezien. Als je na 

een tijd van zoeken het niet kan vinden ga je hulp zoeken. Misschien heeft een 

ander gezien waar het kwijtgeraakte is gebleven. In het geloof mag je er op 

voorhand al vanuit gaan dat je zelf de kennis van God niet kunt vinden. Daar 

heb je altijd hulp bij nodig. De Heere wil je hierbij helpen. Het mooie hiervan is 

dat als je in afhankelijkheid van Hem gaat zoeken, je het ook zult vinden. 

Sterker nog: de Heere wordt dan ook een Schild. Een Schild dat je beschermt 

tegen iedereen die je van de wijsheid af wil houden. Hoe vaak komt het niet 

voor dat je een keuze moet maken. Het kan dan maar zo zijn dat er gezegd of 

gedacht wordt: och, voor een keer is het niet zo erg als ik dit of dat doe. Bedenk 

dat je dan een drempel over gaat. Dan geldt het spreekwoord: als er één schaap 

over de dam is volgen er meer. Als de Heere je Schild is dan gebeurt er wat in 

de verzen 11 en 12 staat: Bedachtzaamheid zal over jou waken, inzicht zal je 

beschermen,  om je te redden van de verkeerde weg. Bedachtzaamheid is een 

woord dat rust uitstraalt. Er zal dan geen ondoordachte dwaling plaats vinden. 

Niet omdat je zelf de bedachtzame bent maar omdat de Heere het juiste in je hart 

geeft. Psalm 119 vers 49 verwoord het zo: Als je Gods Woord opent en begrijpt 

wat daar geschreven staat, dan zal een licht het duister op doen klaren en 

verdwaalden zullen de goede weg weer vinden. De kennis van onkundigen 

zullen de kennis worden van een ervarene met wijsheid. Wijs word je door de 

kennis van God te vinden. Zoek deze, met Gods hulp, en je zult deze vinden. 

 

Lezen/zingen Psalm 119:49 

 

Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 

Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 

Wanneer uw heilig woord geopend is 

zal 't als een licht het duister op doen klaren. 

Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 

uw kennis maakt onkundigen ervaren. 



Zaterdag 9 september 

 

Lezen Spreuken 10:1-12 

Tekst: Spreuken 10:12B liefde bedekt alle overtredingen 

 

Onze liefde bedekt niet alle overtredingen, Gods liefde wel 

In Spreuken 10  heeft elk vers een spreuk waarin het slechte en het goede 

tegenover elkaar worden gezet. De volgorde wordt steeds afgewisseld. Eerst het 

goede en dan wat niet goed is. In het volgende vers eerst het slechte en dan het 

goede. De spreuken worden poëtisch geschreven. Daar is over nagedacht. Je zou 

het eerste vers zo kunnen schrijven: Een wijze zoon maakt zijn vader blij en een 

dwaze zoon niet. Salomo beschrijft het veel mooier: Een wijze zoon verblijdt 

zijn vader, maar een dwaze zoon betekent verdriet voor zijn moeder. Wat een 

mooie boodschap zit er in deze spreuk. Als iemand wijs is, zorgt hij voor 

blijdschap. Als we naar de wereld om ons heen kijken, zien we veel verdriet. De 

wijsheid is ver te zoeken als we kijken naar de oorlogen. Vooral egoïsme, de ik-

gerichtheid, zorgt voor strijders tegenover elkaar. Wat kan wijsheid veel 

positiefs uitrichten. In vers 2 staat het: gerechtigheid redt van de dood. Dan gaat 

het niet over rechten waarvan je vindt dat je er recht op hebt, maar om de 

rechten waar de Heere recht op heeft. De Rechtvaardige redt van de dood. 

Geloof in Hem en je bent gered van de eeuwige dood.  

Haat wekt twisten op. Daar hebben net over gelezen. Als de één vindt dat hij de 

enige is die het goed heeft en de ander vindt dat ook van zichzelf dan is er al 

gauw haat. Dat leidt tot twisten en dat leidt tot oorlogen. Wat is beter? Dat zien 

we in het vervolg van vers 12: liefde bedekt alle overtredingen. Liefde leidt niet 

tot twisten. Alleen is het zo dat onze liefde onvolkomen is. Onze liefde bedekt 

niet alle overtredingen, maar Gods liefde wel. Dat komt omdat de Heere Jezus 

volkomen voor alle overtredingen heeft betaald aan het kruis. Wat heb je zelf 

betaald aan de Heere voor al je overtredingen? Het enige goede antwoord is: 

niets. Dat hoeft ook niet want dat heeft de Heere Jezus al voor je gedaan. Geloof 

in Hem en Zijn liefde bedekt al jouw overtredingen. Als je in Hem gelooft ga je 

dan op je lauweren rusten? Als je dat denkt, moet je nog even vers 5 lezen: Wie 

in de zomer verzamelt, is een verstandige zoon, wie in de oogsttijd diep slaapt, 

is een zoon die beschaamd maakt. Het geloof in de Heere Jezus maakt je juist 

actief.. Actief in liefhebben. Dat is:de ander liefhebben als jezelf en God boven 

alles vanuit de liefde Die Hij schenkt.  

 

Lezen/zingen Psalm 49:1 

 

Bewoners van de wijde wereld, hoort. 

Luistert, gij volken alle, naar mijn woord. 

Kind'ren der mensen, edel of gering, 

rijken en armen, hoort naar wat ik zing. 

Wijs is het woord, dat u mijn mond onthult, 

helder het inzicht dat mijn hart vervult. 

Een spreuk verneemt mijn oor, ik grijp de snaren. 

Mijn lier zal u een raadsel openbaren. 



Zondag 10 september 

 

Lezen Spreuken 16: 7-16 

Tekst: Spreuken 16:11 Een betrouwbare waag en weegschaal behoren de 

HEERE toe, alle weegstenen in de buidel zijn Zijn werk. 

 

De weegstenen van Jezus zijn altijd zwaar genoeg 

In Spreuken 16 is het tweede gedeelte van een vers meestal een aanvulling op 

het eerste gedeelte. Dus vaak geen tegenstellingen zoals in het gedeelte van 

gisteren. Het gevolg van het eerste vers dat we hebben gelezen, hebben we nogal 

eens gezien bij het volk Israël. Als de Heere behagen schept in iemands wegen, 

zal Hij zelfs zijn vijanden vrede met hem doen sluiten. In de tijd dat de koningen 

van Israël luisterden naar de Heere was er vrede en als ze de afgoden gingen 

dienen was er oorlog.  Het is duidelijk dat de Heere geen oorlogen wil. Hij wil 

vrede en dan vooral vrede in het hart van mensen. Er kunnen veel dingen in de 

weg zitten om die vrede in het hart te houden. Als eerste wordt de hebberigheid 

genoemd. De hang naar geld en goederen. Salomo zegt in vers 8: Beter is een 

weinig met gerechtigheid, dan een veelheid aan inkomsten zonder recht. Je zou 

hierbij kunnen denken aan een aantal spreekwoorden zoals: eerlijk duurt het 

langst, geld maakt niet gelukkig, geld wat stom is, maakt recht wat krom is. 

Centraal in deze spreekwoorden is geld en wat geld met je doet. Dat is in de 

Spreuk van Salomo anders want hier staat gerechtigheid centraal. Anders 

gezegd: het recht doen, het eerlijk handelen, is beter dan veel geld oneerlijk 

verdienen. Over die eerlijkheid gaat het ook bij de weegschaal van vers 11:  

Een betrouwbare waag en weegschaal behoren de Heere toe, 

 alle weegstenen in de buidel zijn Zijn werk.  

Kooplieden hebben in een ver verleden nogal eens de weegstenen van gewicht 

doen veranderen. Door een weegsteen lichter te maken verkoop je minder voor 

hetzelfde geld. Het is niet voor niets dat er op een bepaald moment keurmeesters 

kwamen. De weegstenen van de Heere, Zijn oordeel over ons, zullen altijd exact 

de gewichten geven die erop staan. Dat oordeel is: dat we zondaar zijn. De dood 

is de straf op ons zondaar zijn. Deze straf heeft Jezus voor ons gedragen. Je mag 

als zondaar pleiten op Hem Die ook jouw advocaat is. Hij heeft volkomen voor 

je zonden betaald. Het is net als op die weegschaal met weegstenen. Aan de ene 

kant jouwe tekortkomingen aan de andere kant Zijn volkomenheden. Als je in 

Hem gelooft zal de weegschaal altijd doorslaan naar de goede kant.  

De weegstenen van Jezus zijn altijd zwaar genoeg. Je zonden, hoe erg ook, wil 

Hij vergeven. Als je in Hem gelooft, heb je de wijsheid die meer waard is dan al 

het goud dat op de wereld te vinden is.  

 

Lezen/zingen Psalm 62:6 

 

Zet nooit uw hart op geld of goed,  't Zij hoog of laag, 't zij arm of rijk, 

zie toe dat gij geen onrecht doet,  gij zijt een ademtocht gelijk, 

want alle macht is snel vervlogen.  lucht, in een weegschaal afgewogen. 

 

 



Maandag 11 september 

 

Lezen Spreuken 29:1-11 

Tekst: Spreuken 29:11  

Een dwaas laat heel zijn geest de vrije loop, maar een wijze houdt die in toom 

 

Hoe houd je je gedachten in toom? 

In de spreuken van Salomo gaat het vaak over wat goed is en wat slecht is. In de 

meeste gevallen kan wat slecht is nog omgebogen worden naar wat goed is. Er is 

nog genadetijd. In vers 3 is het alsof we de verloren zoon tegen komen. Hij gaf 

veel geld uit aan tijdelijke genoegens. Maar hij kwam tot inkeer. En ondanks 

alle verkeerde keuzes die hij had gemaakt, wordt hij door zijn vader genadig als 

zoon teruggenomen. Bij het eerste vers gaat het anders. Wie na bestraffingen 

halsstarrig is, zal opeens gebroken worden, en er zal geen genezing meer zijn. 

Dat is een grote waarschuwing. Er is genadetijd zolang je leeft. Als je sterft is 

die tijd voorbij. Geloof je in de Heere Jezus, dan mag je de Heere loven in 

eeuwigheid. Geloof je niet dan is het oordeel aan de Heere. Oordelen en ook 

veroordelen is niet aan mensen behalve als het gaat om misdaden. Dan mag een 

rechter een misdadiger veroordelen.  

In het laatste vers staat een spreuk waar we ons hele leven mee bezig kunnen 

zijn: Een dwaas laat heel zijn geest de vrije loop, maar een wijze houdt die in 

toom. Niet zondigen in handel en wandel is al een dagelijkse klus die niet te 

volbrengen is, maar onze gedachten in toom houden. Dat is nog veel moeilijker. 

We zijn zo gauw vervuld van onszelf. We vergeten zo gauw om naar anderen 

om te zien en we vergeten zo gauw om de Heere bij alles te betrekken. Ook bij 

onze gedachten. Hoe houd je je gedachten in toom? Dat gaat niet lukken. Wat 

zijn we gauw afgeleid als we in de Bijbel lezen of een loflied zingen. Wat gaat 

ons begerig hart tekeer als we zien wat we graag zouden willen hebben. 

Nogmaals de vraag: hoe houd je je gedachten in toom? Dat kan alleen maar als 

de Heere dat in je doet. Hij wil je hart vernieuwen. Hij wil in je wonen. Vraag 

het maar elke keer weer: Heere, leid U mij op de goede weg, want ik bewandel 

zo gauw de zijpaden. Volg dan Zijn stem dan vind je rust bij Hem.  

 

Lezen/zingen Gezang 171:1 

 

Christus wandelt langs de straten 

van land en stad, alleen gelaten. 

Wie volgt het roepen van zijn stem? 

Nadert, zondaars, moeden, blinden, 

zijn kracht en liefde wil u vinden. 

Waar zoudt gij rusten dan bij Hem? 

Wij dwaalden ver, o Heer, 

wij zagen 't pad niet meer, 

maar uw liefde, 

met teed're kracht, 

heeft door de nacht 

ons in uw armen thuisgebracht 



Dinsdag 12 september 

 

Lezen Prediker 1:1-10 

Tekst: Prediker 1:2B alles is even vluchtig 

 

Generaties komen, generaties gaan, maar de Heere blijft altijd bestaan 

Het Boek Prediker is, net als Spreuken, geschreven door Salomo. Vers 1 geeft 

dit aan: De woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem.  

In vers 2 staat: Een en al vluchtigheid, zegt Prediker, een en al vluchtigheid, 

alles is even vluchtig. In een andere vertaling wordt het woord ijdel gebruikt.  

Dit woord moet niet worden  verward met het woord dat verwaand betekent.  

Het gaat om het woord ijl. Dat betekent dun of hol en leeg. Vluchtig is een goed 

woord om weer te geven wat aardse dingen zijn. Besef dat aardse dingen niet 

blijvend zijn. Dat geldt ook voor aardse mensen. Het leven is vluchtig maar dat 

mag je er niet van weerhouden om dankbaar te zijn voor alles wat je op deze 

aarde van de Heere krijgt. Het is alleen wel van belang om je niet vast te houden 

aan alles wat aards is.  

In vers 9 en 10 zien we dat wat er heeft plaatsgevonden weer plaats zal vinden. 

Als we kijken naar modetrends dan zien we dat bepaalde dingen uit het verleden 

weer terug komen. Veranderingen in de wereld gingen eeuwen geleden 

langzaam. Mensen die nu 100 jaar zijn, hebben heel veel veranderingen 

meegemaakt. De auto was in de beginperiode alleen maar voorbehouden aan de 

dokter en de burgemeester. Toen de telefoon kwam moest je vragen of de 

telefoniste je wilde doorverbinden. Dat was letterlijk zo. De lijn van de ene 

persoon werd met de lijn van de andere persoon aan elkaar gekoppeld. Wat er 

niet is veranderd, is de mens in zijn wezen. Hij blijft in zichzelf vluchtig. Anders 

gezegd: van weinig diepgang. Generaties komen, generaties gaan maar de Heere 

blijft altijd bestaan. Dat mag voor jou een troost zijn. De Heere is niet vluchtig. 

In de berijmde Psalm 144 vers 2 staat: Wat is de mens o Heer? Wat voor 

redenen hebt U om voor hem te zorgen? Er staan vraagtekens achter de zinnen. 

We kennen hier geen teken voor maar er zouden eigenlijk verbazingtekens 

moeten staan. Tekens die de verbazing van de schrijver van een zin weergeven. 

Wat kun je verbaasd opzien naar de Heere Die voor je zorgt. Ondanks onze 

vluchtigheid ziet de Heere naar ons om en Hij doet dat blijvend. Hier mag je vol 

verbazing naar kijken en Hem hierom danken. 

 

Lezen/zingen Psalm 144:2 

 

Wat is de mens, o HEER? hoe hebt Gij reden 

aan mensenkind'ren aandacht  te besteden, 

voor hen te zorgen, vriendelijk en mild? 

Wat is de mens, dat Gij hem kennen wilt? 

Een damp die uit de bodem komt gerezen 

en voor de zon verdwijnt, zo is zijn wezen; 

zo vluchtig als zijn adem is zijn tijd, 

zijn leven als een schaduw die verglijdt. 

 



Woensdag 13 september 

 

Lezen Prediker 5:1-6 

Tekst: Prediker 5:4  

Het is beter dat u niet belooft, dan dat u belooft maar niet nakomt 

 

Belofte maakt schuld 

Je hebt twee soorten beloftes. Beloftes naar mensen en beloftes naar de Heere. 

Hoe het ook zij, belofte maakt altijd schuld. Anders gezegd: als je iets belooft, 

moet je dat ook doen. Wees dus niet te snel met iets te beloven wat je misschien 

niet na kunt komen. Het is zo snel gezegd: ik kom gauw een keer bij je langs. 

Vooral het woord gauw is voor veel opvattingen vatbaar. Wat voor de één gauw 

is, is voor de ander laat. Als je iemand belooft gauw te komen en bedenkt na een 

aantal weken of maanden ik zal eens langs gaan, dan kan die persoon al heel 

lang teleurgesteld zijn. Wees dus helder in je beloftes. Beter is het om te zeggen: 

als ik bij je langs wil komen zal ik je voor die tijd nog even bellen wanneer het 

je het beste uitkomt.  

Beloftes doen aan de Heere, daar moet je mee oppassen. Je kunt Hem zo gauw 

beledigen door je beloftes niet na te komen. Doe je een belofte, dan zegt vers 3: 

stel het niet uit want Hij heeft geen welgevallen aan dwazen.  

Wat zijn dwazen? Dat zijn mensen die onverstandig handelen. Ze overdenken 

niet wat ze zullen gaan doen.  

Prediker raadt daarom ook aan om goed na te denken voordat je iets belooft.  

 

In het laatste vers komt weer het woord vluchtig voor. Het gaat over dromen.  

In dromen, die bedrog zijn, zitten heel veel vluchtige beelden. Deze worden 

vergeleken met een veelheid aan woorden. De Heere weet al wat er in je hart 

omgaat. Gebruik daarom geen veelheid aan woorden omdat je het heel mooi wilt 

verwoorden. Als je probeert alles zo mooi mogelijk te zeggen dan ben je vooral 

met jezelf aan het overleggen. Beter is het om te beseffen tot Wie je spreekt. 

Daar eindigt het vers mee: Daarom: vrees God. Als je met ontzag bidt tot de 

Heere, dan ben je bezig met Hem en niet met jezelf.  

 

Belofte maakt schuld is het thema van vandaag. Wat dat betreft hoeven we dit 

thema niet op de Heere toe te passen. Wat Hij belooft, doet hij altijd.  

Jezus leeft! Dat zegt de Heere tegen ons. Van Hem is het rijk. Het eeuwige rijk. 

Door het geloof in de Heere Jezus, zul je aan Hem gelijk zijn. Vertrouw er maar 

op, want God blijft zijn beloftes trouw. Op Hem kun je bouwen. 

 

Lezen/zingen Gezang 217:2 

 

Jezus leeft! Hem is het rijk 

over al wat is gegeven. 

En ik zal, aan Hem gelijk, 

eeuwig heersen, eeuwig leven. 

God blijft zijn beloften trouw, 

dit is al waar ik op bouw 



Donderdag 14 september 

 

Lezen Hooglied 1:1-7 

Tekst: Hooglied 1: 4B Laten wij ons verheugen en ons in U verblijden,laten wij 

Uw uitnemende liefde in herinnering roepen 

 

Roep de uitnemende liefde van de Heere Jezus in herinnering 

Het laatste Bijbelboek dat Salomo heeft geschreven is Hooglied. De liefde van 

de bruid voor de bruidegom wordt beschreven maar vooral de liefde van de 

Bruidegom (met een hoofdletter) voor de bruid. De liefde van de Bruidegom 

voor Zijn Bruidsgemeente. In Hooglied staat U of Uw meestal met een 

hoofdletter geschreven. Dan gaat het niet over gewone mensen maar over de 

Heere. Vers 2 begint al gelijk met zo’n hoofdletter: Uw uitnemende liefde is 

beter dan wijn. Wat is dat mooi omschreven: de liefde van de Heere is 

uitnemend. Voor uitnemend kunnen ook andere woorden worden gebruikt zoals: 

perfect, zeer goed of nog mooier: schitterend. De allesovertreffende liefde van 

de Heere is beter dan de allerbeste wijn. Teveel wijn geeft bijwerkingen. 

Als iemand medicijnen krijgt dan is daar altijd een bijsluiter aan toegevoegd. 

Dat is een papier waarop staat waar zo’n medicijn voor bedoeld is en ook wat de 

bijwerkingen zijn van dit medicijn.    

De uitnemende liefde van de Heere is zonder bijwerkingen. Je mag je verheugen 

en verblijden in die liefde. Roep Zijn uitnemende liefde in herinnering. Ja, roep 

de uitnemende liefde van de Heere Jezus in herinnering. Dat is wat de Heere 

Jezus ook tegen Zijn discipelen zegt bij het laatste Avondmaal. Neem mij in 

herinnering. Dat is niet iets dat ergens ver weg is gestopt in ons hoofd. Zo van: 

dat is waar ook, ik zou het bijna vergeten. Nee, in herinnering brengen is een 

bewuste daad. Je mag het tegen Hem zeggen: Heere Jezus ik denk aan U omdat 

U eerst aan mij hebt gedacht. Ondanks mijn zondaar zijn, ziet U naar mij om. 

Dat zondaar zijn wordt bedoeld met de huid van de bruid die donker is 

geworden door het branden van de zon. Die huid is beschadigd door de zon.  

Zo is het ook met ons. Wij zijn bevlekt, niet door de zon maar door de zonde. 

We mogen de Heere Jezus danken dat Hij voor alle zondevlekken van ons heeft 

betaald. Als je in Hem gelooft, zul je als volkomen bruid voor Hem staan.  

De Heere zal dan zeggen: door het geloof in de Bruidegom mag je de bruid zijn 

samen met allen die in Hem geloven.  

 

Lezen/zingen Gezang 38:3 

 

Ik zal u werven tot mijn bruid, 

zo zegt de Heer, Ik zal u winnen. 

Een lichte bruidstijd zal beginnen 

in liefde en gerechtigheid. 

Ik zal u waarlijk trouw beminnen. 

Geheel mijn hart gaat naar u uit. 

Ik leer u wat mijn naam beduidt. 

Zo zult gij eindelijk Mij kennen. 

 



Vrijdag 15 september 

 

Lezen Jesaja 2:1-5 

Tekst: Jesaja 2:5B laten wij wandelen in het licht van de HEERE 

 

Wandel in het licht met Jezus  

Het Bijbelboek Jesaja is geschreven door de gelijknamige profeet. Zijn naam is 

afgeleid van het Hebreeuwse woord Jesja’jahoe. Dat betekent: redding van God.  

Het Boek Jesaja is in te delen in 4 delen. Dat is een indeling naar de opvolging 

van de koningen van Juda. Dat zijn Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia. 

 

In het eerste hoofdstuk zet Jesaja alle ongerechtigheden en afvalligheid van 

Israël op een rij. Het oordeel wordt aangezegd en ook dat er redding mogelijk is. 

In vers 18 staat: Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als 

sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.  

Ook voor ons geldt dit. Al jouw zonden kunnen op een rij worden gezet.  

Daarbij mag je de Heere vragen om vergeving om Christus’ wil.  

Door het verzoenend bloed van Hem zullen de zonden, hoe erg ook en in welke 

felle kleur ook weergegeven, gewassen worden en je zult geheel rein, geheel in 

het wit, voor de Heere kunnen verschijnen.  

Dan is alles voltooid wat we hebben gelezen in Jesaja 2. Daar gaat het over de 

toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem.  

Wat zal dat heerlijk zijn als al de volken opgaan naar de berg van de Heere. Hij 

zal ons, ook jou, onderwijzen aangaande Zijn wegen. Het gevolg hiervan zal 

zijn: wij zullen Zijn paden bewandelen.  

Het laatste vers doet een oproep: laten wij wandelen in het licht van de Heere. 

Die oproep wordt gedaan aan het huis van Jakob. Wij zijn niet van het huis van 

Jakob maar door het geloof in de Heere Jezus mogen we ook wandelen in het 

licht van de Heere. Sterker nog: we mogen, door het geloof in Jezus, met heel 

ons hart de woorden van het volgende lied zingen:  

Ik wandel in het licht met Jezus, het donkere dal ligt achter mij,  

en 'k weet mij in zijn trouw geborgen. Welk een liefdevolle vriend is Hij? 

Ik wandel in het licht met Jezus, Geen duistre wolk bedekt de zon, 

en 'k kan niet anders moet Hem prijzen, die de zonde in mij overwon. 

 

Jezus is het Licht van de wereld. Dat is geen klein zaklampje waarbij het 

grootste deel nog in het duister blijft. Nee, dat is een helder licht dat al het 

duistere doet verdwijnen. Dan kan het toch niet anders: dan ga je Hem prijzen.  

 

Lezen/zingen Psalm 15:1 

 

Wie zult Gij noden in uw tent, 

wie op uw heil'ge berg doen wonen? 

Hem die o HEER, uw recht niet schendt, 

in heel zijn wandel U erkent, 

die zult Gij U een gastheer tonen. 

 



Zaterdag 16 september 

 

Lezen Jesaja 6:1-7 

Tekst: Jesaja 6:7B Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u 

geweken en uw zonde verzoend. 

 

Heeft de Heere jouw lippen al aangeraakt? 

De eerste vijf hoofdstukken van Jesaja  zijn profetieën tijdens koning Uzzia. Het 

zesde hoofdstuk is tijdens koning Jotam. Koning Uzzia is overleden en de Heere 

zit op een hoge en verheven troon. Jesaja ziet de Heere in een visioen.  

De hemelse beelden zijn aan hem zo getoond dat ook wij ze nu nog voor ons 

kunnen zien. De verheven troon geeft aan dat het gaat om de Hoogmachtige 

Heere. De Heere die koninklijk regeert en alles in de hand heeft. De zomen van 

Zijn gewaad vulden de tempel. Zijn heerlijkheid omvat de hele hemel en reikt 

zelfs tot in de tempel. De Heere staat ver van ons af omdat Hij de Hoogmachtige 

is maar Hij komt genadig tot ons in Zijn Woord en door Zijn Geest. Serafs 

stonden boven de Heere. Serafs of serafijnen,  zijn engelen in hoge rang.  

Anders gezegd: engelen die dicht bij de Heere zijn. Op een mooie wijze wordt 

beschreven hoe zij in eerbied omgaan met de Heere. Ze bedekken met hun 

vleugels hun gezicht en hun voeten. De verheven Heere is zo groots en zo licht 

dat je niet naar Hem kunt kijken. Van Hem zeggen de serafs dat Hij heilig is.  

Ja, drie keer heilig. Als Jesaja al deze dingen ziet roept hij met ontzag: help, ik 

verga. Mijn lippen zijn onrein. Eén van de serafs vliegt naar hem toe met een 

gloeiende kool in een tang en raakt met de kool zijn lippen aan. Hij zegt daarbij: 

Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw 

zonde verzoend. 

 

Als je wilt dat iemand niets zegt, leg je je wijsvinger op je lippen. Soms is het 

nodig om naast dit teken ook zachtjes sttt te zeggen. Je kunt hetzelfde bereiken 

door je wijsvinger bij een ander op de lippen te leggen. Uiteraard doe je dat 

alleen bij iemand die je heel goed kent. Het is hier alsof de Heere Zijn 

wijsvinger op de lippen van Jesaja legt. De Heere wil dit ook bij jou doen. Het is 

dan alsof Hij wil zeggen: stil maar. Je hoeft niet alle zonden op te noemen want 

ik ken ze allemaal en heb ze ook allemaal bedekt met Mijn gewaad. Dat is het 

gewaad van het eerste vers. Overdrachtelijk gezegd: Jezus bedekt alle zonden 

met Zijn mantel van de liefde. Heeft de Heere jouw lippen al aangeraakt? 

Natuurlijk wordt dit niet letterlijk bedoeld. Je zou ook als vraag kunnen krijgen: 

woont de Heere al in jouw hart? Is Hij al Degene Die alles is voor jou in het 

leven? Is dat nog niet zo, bidt dan of de Heere in je hart wil wonen. Is Hij 

Degene Die alles is voor jou, dan mag je samen met de serafijnen Hem loven. 

 

Lezen/zingen Gezang 263: 1 en 2 

 

Jeruzalem, gij schone stad,     Hoe boven alle schoonheid schoon 

hoe staat gij, bruid, in mijn behagen!  ziet mijne ziel uw luister schijnen! 

Mijn ogen zijn van tranen nat,   Met u te loven zwicht de toon 

mijn harte doet gij naar u jagen.  van mensenstem en serafijnen. 



 

Zondag 17 september 

 

Lezen Jesaja 9:1-6 

Tekst: Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, 

en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, 

Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 

 

Kerstfeest in september 

Jesaja 9 begint met een belofte. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot 

licht zien. Je kunt dit op twee manieren uitleggen als je niet verder leest. Als je 

in duisternis wandelt, kun je geen licht verdragen. Iedereen maakt het wel eens 

mee. Je rijdt met de auto in het donker en plotseling kom je een auto tegen die  

met groot licht rijdt. Je bent even helemaal verblind. Als je in duisternis wandelt, 

als je zondaar bent, dan vermijd je het licht. Dat betekent dat er dus ook geen 

verlossing van de zonde kan zijn. Gelukkig gaat het in Jesaja 9 om een positieve 

belofte. Juist zondaars zullen het licht zien. Dat zal blijdschap geven. Als een 

boer een grote oogst heeft, dan zal hij de oogst met grote vreugde binnenhalen. 

Deze vreugde zal er zijn als een zondaar in gaat zien dat Jezus het bevrijdende 

Licht van de duisternis is.  Kort samengevat zegt Jesaja in de verzen 3 en 4 dat 

het bevrijdende licht ervoor zal zorgen dat er geen ellende meer zal zijn. 

Waarom niet? Dat is vanwege de verzen die daarna komen. Dat zijn verzen 

waarvan je zou kunnen zeggen: het is nu Kerstfeest. Kerstfeest in september. 

Jesaja beschrijft Christus in een schat aan woorden. Elke beschrijving van 

Christus zou je een bloemlezing kunnen noemen. Een bloemlezing is een 

verzameling van de mooiste en beste stukken uit poëzie. Zeven beschrijvingen 

van Christus worden gegeven. Het begint met: Want een Kind is ons geboren, 

een Zoon is ons gegeven. Door het woord ons mag je het je toe-eigenen. Het 

Kind, met een hoofdletter, is voor jou geboren. De Zoon is jou genadig 

geschonken. Die Zoon is Jezus, de Zaligmaker, de Redder. De heerschappij is op 

Zijn schouder. Hij heeft alles en iedereen overwonnen. Op Zijn schouder mag je 

jouw zorgen leggen. Hij wil ze dragen voor jou. Men noemt Hem: Wonderlijk. 

Het is een Wonder dat Hij voor jou is gekomen. Zijn naam is Raadsman. Bij 

Hem kun je met al je vragen terecht. Hij is de sterke God. Met al je zwakheid 

wil Hij je dragen. Eeuwige Vader. Dat betekent niet dat de Zoon de plaats heeft 

ingenomen van de Vader, nee Hij wil jou als een vader liefdevol verzorgen. 

Vredevorst. Daar eindigen de zeven beschrijvingen mee. Daar eindigt de hemel 

en de aarde ook mee. Want als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zullen 

zijn dan zal de vrede er voor altijd zijn. Vier het maar: Kerstfeest in september. 

Het feest van de wonderbaarlijke bevrijding van jouw zonden door Christus. 

 

Lezen/zingen Gezang 25:5 en 6 

 

Er is een Zoon voor ons gegeven,           En alle and're vreemde namen: 

de Zoon van God die Koning is,            die Wonderlijke Raadsman heet, 

die 't licht is in de duisternis,            omdat Hij de geheimen weet 

de weg, de waarheid en het leven.       van hemel en van aarde samen. 



Maandag 18 september 

 

Lezen Jesaja 40:1-8 

Tekst: Jesaja 40:8B het Woord van onze God bestaat voor eeuwig 

 

Iedereen heeft de mogelijkheid om zalig te worden 

Vanaf hoofdstuk 7 tot en met hoofdstuk 14 vers 27 is Achaz koning van Juda. 

Vanaf 14 vers 28 tot en met het laatste hoofdstuk is Hizkia koning. Over hem 

hebben we op 20 augustus gelezen in 2 Koningen 20. De koning die zo ziek was 

dat hij zou gaan sterven maar hij mocht nog 15 jaar  langer leven.  

Deze geschiedenis is door Jesaja beschreven in hoofdstuk 38.  

Vandaag hebben we een gedeelte gelezen uit Jesaja 40. Er zijn verschillende 

mogelijkheden voor een opschrift. Het kortste zou zijn: Troost. Daar begint het 

hoofdstuk mee. Troost, troost Mijn volk, zal Uw God zeggen. De Heere wil 

altijd troost schenken. Wat hij ook graag wil is dat iedereen die bij Hem vandaan 

is gegaan, terugkeert. De tweede mogelijkheid voor een opschrift is:  

De roepende stem. Het is een verwijzing naar de roepende in de woestijn die de 

voorloper is van de Heere Jezus. Dat is Johannes. De zoon van Zacharias en 

Elizabet. Hij wordt ook wel Johannes de Doper genoemd.  

Nog een mogelijkheid voor een opschrift: de Heere heeft gesproken. Wat heeft 

Hij gesproken? Dat is het volgende dat ook als opschrift boven dit gedeelte had 

kunnen staan: het leven is als een bloem of het leven is kort. Maar daarmee is 

het opschrift niet volledig want er staat wel dat het leven kort is maar er is nog 

meer. Iets dat wel eeuwig was, is en blijft. Dat is Gods Woord. Boven het 

gedeelte staat: De verlossing van het volk Israël voorzegd. Gelukkig is het zo dat 

niet alleen de verlossing van Israël is voorzegd. Het Woord van God is heel 

duidelijk: de Verlosser van de mensheid is voorzegd. Het leven hier op aarde 

kan kort zijn, maar de tijd die komt is de eeuwigheid. De eeuwigheid is niet 

alleen maar bestemd voor het volk Israël maar voor iedereen. Iedereen heeft de 

mogelijkheid om zalig te worden. Johannes heeft het geschreven in zijn 

Evangelie: God had de wereld zo lief dat Hij Zijn Zoon heeft gegeven. Iedereen 

die in Hem gelooft zal niet verloren gaan maar eeuwig leven. Wat geeft het dan 

een troost dat het Woord van onze God voor eeuwig bestaat. Dat betekent dat 

alles wat de Heere beloofd heeft door Hem ten uitvoer gebracht zal worden.  

 

Lezen/zingen Psalm 73:10 

 

Wien heb ik in den hemel, Heer, 

behalve U, mijn troost en eer? 

Wat kan op aarde mij bekoren? 

Alleen bij U wil ik behoren. 

Al zou mijn vlees en hart vergaan, 

toch zal ik, God, voor U bestaan, 

wien ik mijn leven toevertrouw, 

Gij zijt de rots waarop ik bouw. 

 

 



Dinsdag 19 september 

 

Lezen Jesaja 55:1-7 

Tekst: Jesaja 55: 6A Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is 

 

Zoek de Heere nu het nog kan 

Als iets in de reclame gratis is, zit er altijd een addertje onder het gras. U kunt 

een gratis lot krijgen waarop er een kans bestaat dat u miljoenen wint. Wie wil 

nou niet zo’n gratis lot? Als je hem wilt, zit je wel vast aan een abonnement van 

de loterij. Het lot is voor één keer gratis maar daarna niet meer. 

Jesaja 55 begint ook met reclame. Je kunt iets kopen zonder dat  je ervoor hoeft 

te betalen. Koop wijn en melk. Daar staat geen enkele prijs op. Brood dat je 

elders koopt verzadigd maar voor een tijdje. Binnen de kortste keren wil je weer 

wat eten. De Heere biedt eten en drinken aan dat wel verzadigd. Dat is geestelijk 

voedsel. Hoe kun je dit krijgen? Op deze vraag geeft de Heere in vers 2 

antwoord: Luister aandachtig naar Mij. Als iemand zegt: luister aandachtig naar 

mij, dan heeft deze persoon iets belangrijks te vertellen. Als de Heere dit zegt, 

dan moet het wel heel belangrijk zijn. Wat zegt Hij?: eet het goede en laat uw 

ziel vreugde scheppen in de overvloed. Hij gaat nog verder om het uit te leggen: 

Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven. Dat kan als je gelooft 

in de Heere Jezus.  

De oproep van vandaag is: zoek de Heere nu het nog kan. Wat hebben we met 

een genadige God te maken. Hij roept ook jou. Mensen die van Hem vandaan 

zijn gegaan, worden opgeroepen terug te keren. Als ze terug komen bij de Heere 

dan zal Hij zich over hen ontfermen. Waarom? Omdat Hij een liefdevolle God is 

Die veelvuldig vergeeft. Elke keer kijkt Hij naar ons om en elke keer wil Hij 

onze zonden vergeven. Hij vergeeft deze omdat Zijn Zoon de straf voor die 

zonden al heeft betaald. Onze ziel mag in eeuwigheid leven. Dat kost ons niets. 

We hoeven alleen maar te geloven in de Heere Jezus. Maar, ook al is het voor 

ons gratis, het is wel duur betaald. Jezus heeft ervoor aan het kruis gehangen. 

Hij is daar verlaten door Zijn Vader zodat wij nooit verlaten hoeven te worden.  

Daarna is de Heere Jezus opgestaan uit de doden en zit nu aan de rechterhand 

van de Vader om een plaats te bereiden voor al de Zijnen. Iedereen die Hem 

gevonden heeft, wordt daar genodigd aan Zijn tafel.  

 

Lezen/zingen Gezang 33:3 

 

O zoekt toch de Here, hier wordt Hij gevonden. 

Aanbidt Hem en prijst Hem, hier is Hij nabij. 

Nu is het de goede, gezegende stonde. 

Nu maakt Hij van blaam en van smetten u vrij. 

De vallende mensen die nu zich bekeren 

zijn heiligen Gods aan de tafel des Heren. 

 

 

 

 



Woensdag 20 september 

 

Lezen Jeremia 1:4-10 

Tekst: Jeremia 1:10 Zie, Ik stel u op deze dag aan over de volken en over de 

koninkrijken, om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en omver te 

halen, maar ook om te bouwen en te planten. 

 

Bekering is: eerst omver halen en daarna bouwen 

Na Jesaja komt Jeremia. Hij is nog jong als hij wordt geroepen door de Heere. 

Een jongen nog. Maar de Heere zegt tegen hem dat Hij hem nog veel eerder 

kende. Hij kende hem zelfs al voordat hij geboren was. Jeremia geeft aan dat hij 

niet goed kan spreken. Als de Heere zijn mond aanraakt, wordt dit anders. Dat 

mag ook gelden voor ons. Als je niet goed kunt spreken en geraakt wordt door 

de Heilige Geest dan kan het maar zo zijn dat je gaat profeteren. Niet in eigen 

kracht, maar in Zijn kracht. Jeremia wordt aangesteld als profeet over de volken 

en de koninkrijken. Wat moet hij doen. Allereerst worden de dingen genoemd 

die betrekking hebben op het afbreken. Er wordt gesproken over vernielen en 

omver werpen. Daarna wordt er gesproken over bouwen en planten.  

 

Er zijn programma’s op de televisie die gaan over bouwen en verbouwen. Soms 

is er een huis dat voor een deel blijft staan en daar omheen worden nieuwe 

elementen gebouwd. Vaak is het én tijdrovend én kost het meer dan alles 

afbreken en geheel nieuw bouwen. Voor het geloof geldt het niet anders.  

Pappen en nathouden werkt niet. Pappen en nathouden betekent: een situatie min 

of meer ongewijzigd laten zonder een beslissing te nemen of daadwerkelijk een 

probleem op te lossen. Als je bij de Heere wilt horen, kan het niet zo zijn dat je 

ook bij de wereld wilt horen. Een beetje schipperen, betekent dat je God niet 

boven alles lief wilt hebben. Bekeren betekent je volledig omkeren. Eerst van 

God los en daarna volledig verbonden met de Heere. Bekering is: eerst omver 

halen en daarna bouwen. Je moet gaan beseffen dat je in eigen kracht jezelf niet 

kunt veranderen. Een totale verandering is alleen maar mogelijk door de kracht 

van de Heilige Geest. Tegen Jeremia zegt de Heere: Ik geef Mijn woorden in uw 

mond. Tegen jou zegt Hij: Ik wil voor jou zorgen. Ik wil jouw Redder zijn.  

Ik heb alles al volbracht, dat hoef jij niet te doen. Je hoeft het maar te vragen aan 

de Heere: wilt U mij leiden op de juiste weg tot eer van U en Hij zal het doen. 

Waarom? Omdat Hij je al kent van voor je geboorte en omdat Hij een doel heeft 

voor jouw leven. Dat doel is Zijn eer. Geloof in Hem en het doel van jouw leven 

komt tot ontplooiing. Maar eerst moeten al jouw eigen werken omver worden 

gegooid om plaats te maken voor Zijn werk in jou. Dan kan de Geest des Heren 

een nieuw begin maken en herbouwen wat is vernield.  

 

Lezen/zingen Gezang 247:1 

 

De Geest des Heren heeft   De Geest van God bezielt 

een nieuw begin gemaakt,   wie koud zijn en versteend 

in al wat groeit en leeft    herbouwt wat is vernield 

zijn adem uitgezaaid.    maakt één wat is verdeeld. 



Donderdag 21 september 

 

Lezen Jeremia 10:1-7 

Tekst: Jeremia 10:6  

Niemand, HEERE, is U gelijk, groot bent U en groot is Uw Naam in sterkte. 

 

Besef je hoe groot de Heere is? 

De woorden die Jeremia namens de Heere spreekt zijn geen zachte woorden die 

liefdevol overkomen. Wat dat betreft is het in Jesaja 55 anders. Daar zagen we 

een liefdevolle reclame voor de genade die gratis te verkrijgen is. Waarom staan 

er zoveel verschillende dingen in de Bijbel. Is dat omdat de Heere wispelturig is. 

Nee, zeker niet. Hij was Dezelfde, Hij is Dezelfde en Hij zal altijd de Ik Ben zijn 

die altijd rechtvaardig is zonder daar vanaf te wijken. Niet de Heere is de ene 

keer anders dan de andere keer maar mensen zijn allemaal verschillend.  

 

Als een klein kind een beetje teveel links op de weg fietst, is zachte dwang van 

een oudere genoeg om het kind weer rechts te laten rijden. Maar als datzelfde 

kind al slingerend een diepe sloot vol water in is gereden, heeft zachte dwang 

weinig zin. Dan is redding alleen maar mogelijk door het kind uit het water te 

sleuren. Zo is het ook in het geloof. Bij de apostel Paulus was het nodig dat hij 

volledig stil werd gezet. Dat is geen wonder want hij vervolgde christenen vurig 

en pakte ze met harde hand op. Een zachte verwijzing naar de Redder Die Jezus 

heet, heeft dan geen uitwerking. Als het volk Israël de afgoden ging dienen dan 

bracht de Heere hen op de knieën. Ze werden weggevoerd en moesten slaafse 

arbeid verrichten voor de vijand totdat ze door de knieën gingen en beseften dat 

wat in vers 6 staat:  Niemand, HEERE, is U gelijk, groot bent U en groot is Uw 

Naam in sterkte. De afgoden zijn niet te vergelijken met de Heere. Het zijn 

dingen die gemaakt zijn van hout,  steen of metaal. Deze dode afgoden zijn niet 

te vergelijken met de levende God. De God van Abraham, Izak en Jakob.  

Besef je hoe groot de Heere is? Dat is een hele persoonlijke vraag. Beantwoord 

deze niet te snel. Misschien denk je te weten hoe groot de Heere is, maar 

meestal denken we veel te klein over Hem. Zelfs als Zijn volk afgoden dient die 

ze zelf van dood goud hebben gemaakt, kijkt de Heere naar hen om. Zelfs als je 

niet omkijkt naar de Heere is Hij er met Zijn Woord en Geest om je met zachte 

dwang tot Hem terug te krijgen of als het nodig is sleurt Hij je uit de sloot dat 

vol bedreigend water is. Hij toont Zijn macht in Zijn gunstbewijzen. Voor Hem 

moet alles wijken. Wie is er gelijk aan Hem? 

 

Lezen/zingen Psalm 71:11 

 

Ik zie, o Heer, uw trouw oprijzen 

tot in de hemel hoog, 

zij blinkt voor ieders oog. 

Gij toont uw macht in gunstbewijzen, 

voor U moet alles wijken,  

Heer, wie is uw gelijke! 

 



Vrijdag 22 september 

 

Lezen Jeremia 13:1-11 

Tekst: Jeremia 13:11 Want zoals een gordel gehecht zit aan het middel van een 

man, zo heb Ik heel het huis van Israël en heel het huis van Juda aan Mij 

gehecht, spreekt de HEERE, zodat het Mij zal zijn tot een volk, tot een naam en 

tot lof en tot luister, maar zij hebben niet geluisterd 

 

Draag een Gordel zodat je niet struikelt 

De Heere Jezus vertelde veel gelijkenissen. Vandaag zien we dat er een 

gelijkenis wordt gecreëerd door de Heere. Jeremia moet een linnen gordel 

kopen. Hij moet deze om zijn middel doen en mag hiermee geen water 

aanraken. Dat laatste dient ervoor dat er achteraf niet gezegd kan worden dat de 

linnen gordel is vergaan omdat deze met water in aanraking is geweest.  

De Heere komt voor de tweede keer bij Jeremia. Hij krijgt de opdracht naar de 

Eufraat te gaan en de gordel in een kloof van een rots te verbergen.  

Na een heel aantal dagen moet hij de gordel weer op gaan halen. De gordel is 

vergaan. Hij deugde nergens meer voor.  

Dan legt de Heere uit wat Hij met deze gebeurtenis wil vertellen. Zoals de 

gordel is vergaan, zal ook de trots van Juda en van Jeruzalem vergaan. Het 

boosaardige volk wil niet luisteren. Ze volgen de afgoden en zullen worden als 

de gordel. Ze zullen nergens meer voor deugen. Dan komt vers 11: Want zoals 

een gordel gehecht zit aan het middel van een man, zo heb Ik heel het huis van 

Israël en heel het huis van Juda aan Mij gehecht, spreekt de HEERE, zodat het 

Mij zal zijn tot een volk, tot een naam en tot lof en tot luister, maar zij hebben 

niet geluisterd. Dat is een bemoedigend vers, want de Heere wil nog steeds dat 

Zijn volk is als een gordel. Een gordel dat goed vast zit om het middel van de 

Heere. Een volk dat bij Hem hoort. Ook al luisteren zij niet, de Heere zal hen 

vroeg of laten weer tot zich roepen. Nog altijd laat Hij hen en ook ons niet los. 

 

Een gordel zorgt ervoor dat het opperkleed, een soort mantel, omhoog gehouden 

wordt. Je kunt het met je handen omhoog houden maar als je een gordel gebruikt 

heb je de handen vrij om er andere dingen mee te doen. De gordel zorgt ervoor 

dat je niet struikelt. Daarom is er vandaag de oproep: Draag een Gordel zodat je 

niet struikelt. Die Gordel is Gods Woord. Door daar naar te luisteren behoedt het 

je voor struikelen. De Heere wil steeds met jou op weg gaan. Dat staat ook in de 

laatste regels van Gezang 30 vers 6: Heb je het al gehoord? Het Woord zal altijd 

met je meegaan. 

 

Lezen/zingen Gezang 30:6 

 

Wat zegt gij, Israël: God kent mij niet,  doet Hem niet moede worden 

mijn rechtszaak gaat aan Hem voorbij?  om voor u in te staan. 

Der eeuwigheden Heer is Hij,    Hebt gij het niet gehoord? 

de hele schepping is zijn rijksgebied.   Weet gij het niet? Het woord 

Maar aller heem'len orde     zal altijd met u gaan. 

 



Zaterdag 23 september 

 

Lezen Jeremia 16:14-21 

Tekst: Jeremia 16:19A HEERE, mijn vesting en mijn burcht 

 

Wil je tijdelijke zekerheden of toekomstige zekerheden? 

Toen het volk Israël uit het land Egypte werd geleid, waren er nogal eens 

momenten waarop het terugverlangde naar Egypte. De slavernij werd 

verafschuwd maar verder hadden ze tijdelijk heel veel zekerheden. De toekomst 

ziet er niet rooskleurig uit als je door de woestijn gaat. De negatieve 

toekomstverwachting kon zelfs door Mozes niet worden omgebogen naar 

positieve toekomstverwachting. In het Bijbelgedeelte van vandaag gaat het over 

de terugkeer uit de ballingschap. Ook daar geldt het dat de tijdelijke zekerheden 

maar zo niet worden opgegeven. De Heere zal boden naar vissers sturen. Zij 

moeten hen opvissen. Daarna zal Hij jagers zenden die hen op zullen jagen. Wat 

wil de Heere hiermee bereiken? Hij wil hen terugbrengen in hun land. Ondanks 

al hun ongerechtigheden en hun zonden, wil Hij hen terug brengen naar het 

beloofde land. Daarvoor moeten ze afzien van de tijdelijke zekerheden. 

 

Wil je tijdelijke zekerheden of toekomstige zekerheden? In Nederland zijn er 

niet zoveel zekerheden meer als ongeveer veertig jaar geleden. Had je toen werk 

in overheidsdienst of semi-overheidsdienst dan was je kostje gekocht. Je had 

werk tot je pensioen. Als je met pensioen ging kreeg je AOW en pensioen. De 

toekomst zag er goed uit. Mede daardoor zag je dat voor velen het geloof niet 

meer nodig was. Sommigen zeiden het hardop: we redden het allemaal zelf wel, 

daar hebben we de kerk niet bij nodig. Bedoeld werd dat ze het wel konden 

redden zonder de Heere. Het gaat je misschien wel voor de wind, gelukkig met 

de mensen om je heen en geen geldzorgen maar: de tijdelijke zekerheden duren 

maar kort als je deze tijd gaat vergelijken met de eeuwigheid. Kies je voor de 

Heere, dan kies je niet voor een goede democratie met een goede economie maar 

voor een goede theocratie. Dat is een leven waarin de Heere het voor het zeggen 

heeft. Het tijdelijke biedt dan geen zekerheid maar het biedt wel zekerheid voor 

de toekomst na dit leven op deze aarde. Als je op de Heere vertrouwt, dan kun je 

de woorden naspreken die genoemd worden in vers 18. Daar staat:  HEERE, mijn 

vesting en mijn burcht, mijn toevlucht op de dag van de benauwdheid.  

De tijdelijkheid geeft dan misschien wat onzekerheden maar de toekomst is dan 

gewis. Dan kun je ook beamen wat in het laatste vers staat: zij zullen weten dat 

Mijn Naam HEERE is. Dat is dan voor jou: de Hij is er, Hij is er voor jou en zal 

er altijd zijn. Dat is: van de tijd dat er nog veel onzekerheden zijn tot de tijd dat 

het zeker is dat je de Heere mag loven en prijzen in eeuwigheid.  

 

Lezen/zingen Gezang 291:1 

 

Nooit kan 't geloof te veel verwachten,  Wat zou ooit zijne macht beperken? 

des Heilands woorden zijn gewis.   't Heelal staat onder zijn gebied! 

't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,  En wat zijn liefde wil bewerken, 

maar nooit een vriend als Jezus is.   ontzegt Hem zijn vermogen niet. 



Zondag 24 september 

 

Lezen Jeremia 23:1-6 

Tekst: Jeremia 23:6B Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal:  

de HEERE ONZE GERECHTIGHEID 

 

De Heere gaat genadig door met wat Hij is begonnen 

Herders en leraren komen en gaan maar de Heere gaat genadig door met wat Hij 

is begonnen. Het is met de herders, zij die een christelijke gemeente dienen, net 

als de koningen van Israël. Er zijn er die de Heere dienen en er zijn er die het 

nalaten om de juiste weg te wijzen.  Dat zijn geen echter herders. Echte herders 

zorgen ervoor dat de kudde niet verspreid en verdreven wordt maar bij elkaar 

blijft. Een echte herder wijst op de goede Herder Die al Zijn schapen bij elkaar 

wil brengen in een schaapskooi waar geen enkel roofdier meer bij kan komen. 

Dat is de rechtvaardige SPRUIT waarover de Heere het heeft in vers 4. Dat is de 

Zoon van David, of nog beter, dat is de Zoon van de Rechtvaardige Vader.   

Dat is de goede Herder Die tegelijkertijd als Koning zal regeren en als Priester 

Zichzelf zal offeren. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Dat is 

vertroostend. Hij Die als Rechtvaardige heeft betaald voor onze zonden zal ook 

Rechter zijn. De Heere noemt Hem: de HEERE ONZE GERECHTIGHEID. 

Alle letters zijn hier met een hoofdletter geschreven. De Opperste Rechter zal 

iedereen oordelen. Door het geloof in Hem zal de dood niet meer het laatste 

woord hebben. Het laatste woord heeft de Heere Jezus. Hij is opgestaan uit de 

dood. Dat heeft niemand kunnen verhinderen. Hij heeft in de tijd dat Hij op 

aarde leefde geen enkele zonde begaan. Daarom mag Hij de HEERE ONZE 

GERECHTIGHEID worden genoemd. Al ver voor de tijd waarin Jeremia leefde, 

was de Heere al begonnen met genadig naar ons om te zien. Al bij Adam en Eva 

is de SPRUIT beloofd. Dat is de Zoon die nu aan de rechterhand van de Vader 

is. Als je in Hem gelooft, zul je worden verlost van je zondelast en zul je voor 

altijd onbezorgd mogen leven. Dat geldt voor de toekomende tijd maar mag ook 

nu al zo zijn. Vraag het maar aan de Heere in het gebed: Heere wilt U mij kracht 

geven om onbezorgd als een kind al mijn vertrouwen in U te stellen. Dan mag je 

het ervaren: in jezelf ben je arm maar in Hem ben je groot en rijk. Hij zorgt voor 

de vogels in het veld en Hij weet van al je noden en wil ook voor jou zorgen. 

 

Lezen/zingen Gezang 127:4 

 

Weest onbezorgd, gij armen, 

aan kinderen gelijk; 

in koninklijk erbarmen 

maakt God u groot en rijk. 

Hij die het veld bekleedt, 

de vogelen kan spijzen, 

wil ook zijn kind bewijzen 

dat Hij zijn noden weet. 

 

 



Maandag 25 september 

 

Lezen Klaagliederen 1:1-7 

Tekst: Klaagliederen 1:3B zij vindt geen rust 

 

Ben je onrustig, zoek de rust bij de Heere 

In het Bijbelboek Klaagliederen rouwt de schrijver om de verwoestingen van 

Jeruzalem. Ook al staat het er niet in: algemeen wordt aangenomen dat de 

profeet Jeremia het heeft geschreven. Het werkwoord jeremiëren betekent 

jammeren, klagen of weeklagen. Het is bedoeld als negatieve vorm van klagen. 

Meestal wordt het in een zin gebruikt waarin ook de woorden “hou toch eens 

op” voor komen: hou toch eens op met dat gejeremieer. In het Bijbelboek wordt 

niet gejeremieerd. Integendeel. Er wordt geklaagd vanwege rouw. Doel van het 

klagen is niet: op een negatieve manier aandacht vragen. Het doel is om het volk 

weer terug te brengen bij haar Heiland. Zo mag dit Boek ook door ons worden 

gelezen. We kunnen worden vermaand om wat we doen, maar vanuit de Heere 

is dit nooit bedoeld als definitieve verwerping maar eerder als een liefdevol 

manier van terugbrengen.  

De straf van Jeruzalem is de ballingschap. Die straf was nodig om hen weer 

terug te kunnen brengen. De Heere is genadig. Wat zouden wij doen als de 

mensen die je lief hebt jou niet meer willen zien en alleen maar bij anderen 

willen horen. Dan zou je toch al gauw zeggen: je gaat je gang maar. De Heere is 

hier geheel anders in. Hij verwerpt het volk maar het is tijdelijk. Keer op keer 

brengt Hij hen weer terug naar het beloofde land. Zelfs in onze tijd gebeurt het 

dat mensen terugkomen naar het beloofde land. De wereld wil er niet aan maar 

de Heere gaat Zijn eigen gang. Een gang die voor mensen niet te begrijpen is. 

Het is ook onbegrijpelijk dat de Heere nog naar ons omziet.  

Ben je onrustig, zoek de rust bij de Heere. Het volk dat in ballingschap is gegaan 

vond geen rust. Rust is er niet te vinden in beelden die als afgoden dienen.  

Rust is er alleen maar te vinden in de Heere. Dat is ook wat de schrijver van 

Klaagliederen wil: dat het volk de rust terugvindt bij de Heere. Als zij dat 

gevonden heeft zal ze terug mogen keren naar het beloofde land. 

Als je de rust hebt gevonden in de Heere mag je ook naar het beloofde land.  

Nee dat is niet het land Israël. Dat is Sion, het hemelse Jeruzalem. In vers 4 

staat: De wegen van Sion treuren, zij zijn zonder feestgangers. In het hemelse 

Jeruzalem zal het altijd feest zijn. Dan worden er geen klaagliederen gezongen 

maar alleen maar lofliederen.  

 

Lezen/zingen Psalm 106:20 

 

Zij klaagden eind'lijk God hun nood, 

die in zijn liefde wondergroot 

hen aanzag, met hun lot bewogen. 

Hij maakte, trouw aan zijn verbond, 

dat Isrel zelfs in 's vijands ogen 

in 't vreemde land genade vond. 

 



Dinsdag 26 september 

 

Lezen Ezechiël 36:1-10 

Tekst: Ezechiël 36:2A Zo zegt de Heere HEERE 

 

Plagiaat van de Bijbel is toegestaan 

Het Bijbelboek Ezechiël is geschreven door de gelijknamige profeet. Wat in  de 

48 hoofdstukken staat, is in een aantal delen kort samen te vatten:  

Het roepingsvisioen van Ezechiël. Waarschuwingen tegen valse profeten.  

De Levitische wetten. Profetie tegen omliggende landen. Troostwoorden na de 

verwoesting van Jeruzalem. De overwinning van Israël en van het koninkrijk 

van God op aarde. Het rijk van de Messias. Het nieuwe Jeruzalem. 

Vandaag hebben we een gedeelte gelezen uit Ezechiël 36. De Heere geeft via 

Ezechiël door dat Hij het volk Israël zal herstellen. Hij belooft, net als bij 

Abraham, een volk dat talrijk zal zijn. De steden zullen bewoond en de 

puinhopen zullen herbouwd worden. Elke keer als er iets bijzonders gezegd gaat 

worden, begint de zin met: Zo zegt de Heere HEERE:. Na de dubbele punt 

komen de opmerkingen en beloftes. In de beloftes zegt de Heere wat Hij zal 

doen.  Hij zegt in vers 9: Ik kom naar u toe, Ik zal Mij naar u toewenden, en u 

zult bewerkt en bezaaid worden. Hij belooft het steeds: Ik zal voor u zorgen.  

 

Plagiaat van de Bijbel is toegestaan. Sterker nog, het wordt aanbevolen. Plagiaat 

is letterdieverij. In de literatuur mag je niet zomaar iets overnemen van een 

ander. We lazen een aantal keer: Zo zegt de Heere HEERE. Alles wat Hij tegen 

je zegt, mag je overnemen. Als het nodig is, kun je altijd de Auteur noemen. 

Wie zegt het?, kan er worden gevraagd. Je antwoord kan dan zijn: Zo zegt de 

Heere HEERE. Het Woord, de Bijbel, kan niet worden verbreid zonder plagiaat.  

Een voorganger werd een keer gevraagd hoeveel procent van de preek van 

hemzelf was. Hij had voorbeelden van Luther aangehaald. Het antwoord was 

veelzeggend. Hij zei: ik hoop zo min mogelijk. Hij bedoelde daarmee dat hij het 

fijn zou vinden als er zoveel mogelijk uit de preek naar voren komt wat 

geïnspireerd is door de Heilige Geest. Alles wat de Heere zegt in Zijn Woord,  

heeft in ieder geval eeuwigheidswaarde. Plagiaat is aanbevolen. Geef Gods 

Woord door aan velen zodat Hij de eer krijgt van Zijn Woord. Als je het erbij 

zegt dat het van de Heere is, dan is het altijd goed.  

Als je Gods Woord niet begrijpt, vraag dan om kracht van de Heilige Geest. Het 

Woord is geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat betekent dat door Zijn kracht 

het ook verstaan kan worden.  

 

Lezen/zingen Psalm 62:7 

 

God stelde eens voor al zijn woord, 

tot tweemaal toe heb ik 't gehoord,  

nu weet ik, dat Hij alle macht heeft. 

Maar ook dat Gij genadig zijt, 

o Here, die uw volk bevrijdt 

en elk vergeldt wat hij betracht heeft. 



Woensdag 27 september 

 

Lezen Ezechiël 43:1-7 

Tekst:Ezechiël 43:7B Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats 

van Mijn voetzolen, waar Ik voor eeuwig wonen zal 

 

Dromen zijn vaak bedrog maar visioenen niet 

In een visioen leidt de Heere Ezechiël naar de poort die naar het oosten is 

gericht. Vanuit het oosten komt het geluid van de Heere. Het is als het bruisen 

van machtige wateren. Dat is wat er te horen is. Er is ook iets bijzonders te zien: 

de aarde is verlicht. Dat komt niet door de zon of een lamp maar door de 

heerlijkheid van de Heere. Wat gaat hier een macht en kracht uit van de Heere. 

Voor de energievoorziening wordt steeds meer gebruik gemaakt van de natuur. 

Van de wind en de zon wordt dankbaar gebruik gemaakt. Toch zijn deze 

natuurverschijnselen niet te vergelijken met de heerlijkheid van de Heere. Als 

deze heerlijkheid hemels zou worden beschreven, zouden we er niets meer van 

begrijpen. De Heere weet hoe Hij het ons het beste uit kan leggen. Daarom 

wordt Zijn heerlijkheid vergeleken met natuurverschijnselen die wij herkennen.  

De Heere laat aan Ezechiël zien dat Hij weer wil wonen bij de mensen. 

Voorwaarde is wel dat Zijn Naam niet meer wordt verontreinigd. Er komt een 

tijd, waarin het begrip tijd geen rol meer speelt, dat de Heere voor altijd zal 

wonen onder de Israëlieten en onder al de mensen uit andere volken die bij Hem 

willen horen. Dat zal zijn in het eeuwige Jeruzalem. 

 

Dromen zijn vaak bedrog maar visioenen niet. In het algemeen zijn dromen 

bedrog maar de Heere heeft ook dromen gegeven waarin gelijkenissen werden 

doorgegeven. Denk hierbij aan Jozef die in een droom zag dat de schoven van 

zijn broers zich bogen voor zijn schoof. Als het in de Bijbel gaat over dromen 

die geen bedrog zijn, dan weten degenen die gedroomd hebben dat de Heere hier 

een bedoeling mee had. In een visioen zijn beelden te zien waarbij je niet 

slapend hoeft te zijn. De Heere laat dan dingen zien die je in het dagelijkse leven 

niet zo gauw tegenkomt. Verwar dit niet met dagdromen want het gaat om 

hemelse taferelen die op aarde werkelijkheid zijn geworden.  

 

Als de Heere Jezus terugkomt zal dat wat door Ezechiël is beschreven geheel 

worden vervuld. Mensen mogen bij de Heere wonen en in de nabijheid van Zijn 

heerlijkheid komen. Dan zal Zijn Naam nooit meer worden verontreinigd. Dan 

zal iedereen die bij Hem is Hem eren. Verlang je er al naar? 

 

Lezen/zingen Gezang 260: 1 en 3 

 

Stad Jeruzalem verheven,    Zie de paarlen poorten open, 

hemels visioen van licht,     wijd voor ieder open staan; 

die uit stenen trillend leven    wie op Christus bleven hopen 

hoog omhoog wordt opgericht,    in hun bitter aards bestaan 

bruid door engelen omgeven,    zullen in het zonlicht lopen, 

staande voor Gods aangezicht.    zullen hier naar binnen gaan. 



Donderdag 28 september 

 

Lezen Daniel 2:35-44 

Tekst: Daniel 2:44 In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter 

een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en 

waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die 

andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig 

standhouden.  

 

Het laatste Koninkrijk zal niet over gaan in andere handen 

Gisteren hebben we gelezen over het visioen van Ezechiël. Vandaag gaat het 

over de droom die Nebukadnezar heeft. Nebudkandezar staat aan het hoofd van 

een groot rijk. De Israëlieten zijn in ballingschap. Daniël en zijn drie vrienden,  

Hananja, Misaël en Azarja, hebben een hoge functie gekregen aan het hof van 

Nebukadnezar. Als Nebukadnezar een droom heeft, wil hij daar uitleg over.  

Hij laat de wijzen bij zich komen en vraagt niet alleen uitleg over de droom 

maar ook wat hij heeft gedroomd. Als ze het niet kunnen vertellen, zullen ze 

gedood worden. Uiteindelijk is het Daniël die, door de leiding van de Heere, kan 

vertellen wat Nebukadnezar heeft gedroomd en wat de droom betekent.  

De uitleg van de droom hebben we gelezen. Er zullen verschillende koninkrijken 

komen. Het ene rijk zal sterker zijn dan het andere. Uiteindelijk zal er één rijk 

zijn dat alles zal overheersen. Dat is dan ook direct een rijk dat geen wereldrijk 

zal zijn maar een hemels rijk. Dan zal het zo zijn dat het op de nieuwe aarde de 

hemel op aarde zal zijn.  

 

In de wereldgeschiedenis zien we elke keer heersers die het liefst de keizer van 

de hele wereld zouden willen zijn. Na de Babyloniërs komen de Meden en de 

Perzen. Veel later de Romeinen. Nog later zijn er heersers als Napoleon en 

Hitler. Eén ding staat vast. Het zijn elke keer tijdelijke heersers. Hun zoge- 

naamde bezit gaat over in andere handen. Het laatste Koninkrijk zal niet over 

gaan in andere handen. Het is het Koninkrijk met een hoofdletter. Dat is het 

Koninkrijk dat de God van de hemel voor eeuwig zal stichten. Alle andere 

koninkrijken zullen er dan niet meer zijn. Deze zullen worden verbrijzeld. 

Er is dan niets over dan puin. Zelfs dat puin zal teniet worden gedaan.                          

Het is net als met onze zonden. De puinhoop die wij er van hebben gemaakt in 

ons leven zal, door het geloof in de Heere Jezus, teniet worden gedaan.  

Er zal in eeuwigheid niet op terug worden gekomen omdat Jezus er volkomen 

voor betaald heeft. De nacht, de zonde en de dood, de hel, het leed, de angst, de 

nood. Alles is dan teniet gedaan omdat onze Heer is opgestaan. Halleluja. 

 

Lezen/zingen Gezang 200: 2 en 4 

 

De nacht, de zonde en de dood,   Heel de aarde, al het schepsel zal 

de hel, het leed, de angst, de nood,  opstaan in 't zonlicht overal; 

dit alles is teniet gedaan,    voorbij is nu de droefenis, 

nu onze Heer is opgestaan.   omdat de Heer verrezen is. 

Halleluja.      Halleluja. 



Vrijdag 29 september 

 

Lezen Daniël 6:1-10 

Tekst: Daniël 6:28A Hij verlost en redt 

 

Wie speelt de Hoofdrol in jouw leven? 

Darius wordt koning als hij ongeveer tweeënzestig is. Hij verdeelt zijn rijk in 

honderdtwintig delen. Elk deel heeft een stadhouder. Boven de stadhouders 

worden drie rijksbestuurders aangesteld. Eén hiervan is Daniël. Omdat hij 

uitzonderlijk is, wil Darius van hem de hoofdrijksbestuurder maken. Daar willen 

de stadhouders en rijksbestuurders een stokje voor steken. Ze bedenken een list. 

Ze komen bij Darius en stellen voor dat iedereen die in de komende dertig dagen 

een verzoek heeft, dat aan geen god of mens mag doen behalve aan de koning. 

Als iemand dit gebod overtreedt, moet deze in de leeuwenkuil worden 

geworpen. De koning ondertekent deze wet. Als Daniël bidt tot de Heere, wordt 

dit doorgegeven aan koning Darius. Daniël wordt in de leeuwenkuil geworpen 

maar hem wordt geen haar gekrenkt omdat de Heere met hem is.  

Van de plot, de structuur van het verhaal: macht, jaloezie, list en bedrog, zou een 

spannend boek geschreven kunnen worden. Er is een persoon die de hoofdrol 

heeft. Dat is koning Darius. Tenminste op het eerste gezicht lijkt dit zo. Hij stelt 

mensen aan als stadhouders en rijksbestuurders. Als er verschillende rangen en 

standen zijn, is er altijd wel iemand jaloers. Darius wil Daniël aanstellen over 

zijn hele rijk. Dat betekent dat er niet één persoon jaloers is maar dat er heel veel 

personen jaloers zijn. Er wordt een list bedacht en met die list gaan de 

bestuurders naar de koning. Eerst is er de hielenlikkerei. Op een kruiperige 

onderdanige manier van spreken wordt koning Darius geprezen. Koning Darius 

leef in eeuwigheid. Dan beginnen ze met een leugen. Ze zeggen dat alle 

stadhouders en rijksbestuurders het over hun voorstel eens zijn. Maar hier is 

Daniël niet bij betrokken. Anders was hij opgekomen voor Zijn Heere en 

Heiland.  Tot slot komt er een voorstel waarbij het lijkt of koning Darius de 

persoon is die centraal staat. Dat is niet zo, want de bestuurders willen van 

Daniël af zodat ze zelf een kans maken om voornaam te worden. Als Daniël in 

de leeuwenkuil zal worden geworpen, is er een probleem minder voor de 

anderen. Omdat Daniël niet verslonden wordt door de leeuwen zijn het niet 

Darius en ook niet de bestuurders die centraal staan in deze geschiedenis maar 

de Heere. Darius zegt het in vers 28: Hij verlost en redt. 

Wie speelt de Hoofdrol in jouw leven? Er kunnen veel mensen in je leven zijn 

die een belangrijke rol vervullen maar er kan er maar één zijn die de hoofdrol 

heeft. Besef de woorden die Darius sprak: Hij verlost en redt. Dat zijn woorden 

die van toepassing zijn op Jezus. Hij is de Verlosser en Redder. Speelt Hij de 

hoofdrol in jouw leven? 

 

Lezen/zingen Psalm 71:14 

 

Ja, mijn verloste hart zal juichen       Mijn tong zal van uw trouw getuigen, 

en met mijn lippen saam'         mijn lied zal hen beschamen 

verheffen 's Heren naam.         die mijn verderf beramen. 



Zaterdag 30 september 

 

Lezen Hosea 3 

Tekst: Hosea 3:5B Zij zullen zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn goedheid 

wenden, in later tijd 

 

De Heere heeft veel geduld 

Het Bijbelboek Hosea behoort tot de kleine profeten. De naam kleine profeten 

staat tegenover de drie grote profeten Jesaja, Jeremia en Ezichiël. Dat heeft niets 

te maken met de kleinheid of de grootheid van de profeten zelf, maar met de 

inhoud. De inhoud qua aantal hoofdstukken. Van Hosea tot en met Maleachi 

wordt ook wel het Twaalfprofetenboek genoemd.  

De Heere gaf opdracht aan Hosea om een vrouw te kiezen uit de hoererijen. Hij 

wil duidelijk maken dat Zijn volk overspel pleegt. De Heere heeft Israël lief 

ondanks hun overspel met andere goden. Ze hebben zich gewend tot afgoden en 

hielden van rozijnenkoeken. Dat zijn waarschijnlijk offerkoeken waarvan een 

deel door de mensen die offerden, zelf werd gegeten. In Hosea 3 hebben we 

gelezen dat Hosea een vrouw kocht en dat hij haar opdracht geeft dat ze vele 

dagen geen overspel mag plegen. Dat klinkt in onze oren misschien wel vreemd. 

Het is alsof er gezegd wordt: je moet je voor een tijdje houden aan de tien 

geboden. Het gaat er niet letterlijk om dat ze zich moet houden aan de opdracht. 

Het is vooral bedoeld om het volk Israël terug te brengen naar de God van 

Abraham, Izak en Jakob. Het volk krijgt de opdracht om zonder afgodsbeelden 

te gaan leven. Ze moeten zich bekeren tot de Heere hun God. Ze moeten David 

erkennen als hun koning. Zij zullen zich in de toekomst in diep ontzag tot de 

Heere en Zijn goedheid wenden. 

 

In de Bijbel wordt vaak beeldspraak gebruikt. Nederlanders zijn meer van: zeg 

precies wat je bedoeld. Toch komt beeldspraak ook bij ons voor. Wie kent het 

niet: een moeder die tegen haar kind zegt: als je nu niet ophoudt, plak ik je 

achter het behang en gaan we verhuizen. Of tegen een praatgrage tiener, als je 

nu niet ophoudt met praten doe ik je mond op slot en gooi ik de sleutel weg.  

Boven het gedeelte dat we hebben gelezen staat: Beeld van Gods geduld.  

Je kunt niet alles letterlijk nemen. Als er is geschreven dat de Israëlieten zich 

zullen bekeren en de Heere hun God zoeken en David hun koning, dan begrijpt 

iedereen wel dat ze David hun koning niet kunnen zoeken. Hij was er allang  

niet meer. Het gaat om de intentie van David. De koning naar Gods hart.  

De Heere heeft veel geduld. Ook met jou. Ben je ontrouw? Vraag de Heere om 

genezing zodat Zijn Woord weer licht mag geven in het heden en zicht mag 

geven op het leven van de toekomst.  

 

Lezen/zingen Psalm 107:8 

 

En gij, ontrouwe dwazen,   dan schreeuwt gij tot den HEER, 

die lijdt door eigen schuld,   dat Hij u zal genezen 

wordt de bazuin geblazen   en dat zijn woord u weer 

aan 't eind van Gods geduld,   ten levenslicht zal wezen. 



Zondag 1 oktober 

Israëlzondag 

 

Lezen Joël 2:28-32 

Tekst: Joël 2:32A Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal 

aanroepen, behouden zal worden 

 

Roep de Naam van de HEERE aan 

Joël is de tweede kleine profeet. De uitstorting van de Heilige Geest is bij Joël 

nog toekomstmuziek maar voor ons een feit die heeft plaatsgevonden en waar 

wij dagelijks van mogen genieten. Door de Heilige Geest is het als we begrijpen 

dat de Heere Jezus de Trooster heeft gezonden. Als de Trooster niet in ons leven 

is, dan komen de dingen die Joël schrijft over de eindtijd als gruwelijk over. 

Voordat de Heere Jezus terugkomt, zal er nog veel gebeuren. De Heere zegt:  

Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en 

rookzuilen. De zon zal worden veranderd in duisternis en de maan in bloed.  

Er lijkt geen einde te komen aan de opsomming van dingen die onprettig 

overkomen. Maar dan komt het verlossende woord: Het zal geschieden dat ieder 

die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Hoe kun je 

weten dat de tekenen die genoemd zijn de wederkomst van Jezus aankondigen? 

Dat is door de Heilige Geest Die is uitgestort zodat we begrijpen wat er allemaal 

nog komt en we door Zijn kracht de Naam van de Heere gaan aanroepen. Dan 

gaan we begrijpen dat de berg Sion en de stad Jeruzalem de eeuwige plek zal 

zijn waar we ontkomen aan alle ellende en verderf die er nu nog op de aarde is. 

 

Het is vandaag Israëlzondag. Het thema is: Roep de Naam van de HEERE aan. 

Zo noemde de God van Israël Zichzelf. Wat vraagt Hij van ons. Geen 

volkomenheid, geen offers, geen eervolle werken en ook niet dat we goed ons 

best moeten doen om Hem te behagen. Het enige wat van ons wordt gevraagd is 

erkenning. Erkenning dat Hij, de God van Israël, de HEERE is.  

Al het andere heeft Hij al geschonken. De volkomenheid heeft Hij gezien in 

onze Plaatsvervanger, dat is Jezus. Offers zijn er ook al gebracht, door Jezus. 

Eervolle werken, wij hebben ze niet, maar Jezus heeft zonder zonden geleefd op 

de aarde. Goed ons best doen, is een zwakke afschaduwing van Jezus waarvan 

Zijn Vader in de hemel zegt: In Hem vindt ik welbehagen. De Heere roept je 

elke dag bij je naam. Hoe weet je dat? Door in Zijn Woord te lezen. Daarin staat 

het en vul bij de puntjes je naam maar in: als …... gelooft in de Heere Jezus, als 

…… de Naam van de HEERE aanroept, dan is …… behouden.  

 

Lezen/zingen Gezang 7:1 

 

Het woord dat u ten leven riep 

is niet te hoog, is niet te diep 

voor mensen die 't zo traag beamen. 

Het is een teken in uw hand, 

een licht dat in uw ogen brandt. 

Het roept u dag aan dag bij name 



 Maandag 2 oktober 

 

Lezen Amos 7:10-17 

Tekst: Amos 7: 16A hoor het woord van de HEERE 

 

Hoor het Woord van de Heere, luister naar Zijn stem 

De derde kleine profeet is Amos. Hij komt oorspronkelijk uit Juda. Amos zegt  

vaak: zo zegt de Heere. In Bethel is Amazia priester. Hij is ook de 

contactpersoon met koning Jerobeam, de koning van Israël. Amazia meldt via 

een bode een samenzwering van Amos tegen de koning. Hij wil Amos de mond 

snoeren. Hij beseft hierbij niet dat het onmogelijk is om alles wat de Heere zegt 

te kunnen keren. De priester doet het voorkomen alsof Amos staatsgevaarlijk is. 

Als hij tegen Jerobeam gezegd heeft dat de koning zal sterven door het zwaard 

en dat Israël in ballingschap zal worden weggevoerd, komt hij terug bij Amos. 

Hij raadt hem aan om te vluchten. Ga toch terug naar Juda, het land waar je 

vandaan komt. Hem wordt aangezegd dat hij niet meer mag profeteren in Bethel. 

Amazia zegt er nog iets bij: In Bethel mag u niet langer profeteren, want dat is 

het heiligdom van de koning, dat is het huis van het koninkrijk. De priester vindt 

de koning van Israël belangrijker dan de Koning van het heelal. Amos zegt over 

zichzelf tegen de priester dat hij geen profeet is uit zichzelf. Amos was 

veehouder en moerbeikweker. De Heere heeft hem geroepen. Hij kan niet anders 

dan de woorden van de Heere doorgeven. Dat is ook wat hij door geeft: hoor het 

woord van de Heere. De ballingschap zal er zeker komen. 

 

Hoor het Woord van de Heere, luister naar Zijn stem. Dat is de boodschap van 

Amos aan priesters en koningen. Dat is ook de boodschap van de Heere aan de 

hele wereldbevolking. 

In een gesprek van twee personen die elkaar zeer goed kennen, komt het wel 

eens voor dat de een tegen de ander zegt: hoor je me wel? De reactie kan dan 

zijn: ja, ik hoor je wel maar dat betekent nog niet dat ik naar je luister. Dat klinkt 

ingewikkeld maar horen is iets anders dan luisteren. Bij het horen kan het zelfs 

zo zijn dat datgene wat je hoort het ene oor in gaat en het ander oor weer uit. Als 

er op een dwingende toon wordt gevraagd: luister je wel? Dan wordt daar ook 

mee bedoeld: doe je wel wat ik tegen je heb gezegd? Zo is het een goede raad 

om naar het Woord van de Heere te horen. Voor horen kun je ook het woord 

lezen gebruiken. Lees Gods Woord. De beste raad die je kunt opvolgen is te 

luisteren naar de Heere. Luister naar Zijn stem. Hij wil het je inscherpen: Hoor 

Mij. Hij is de HIJ DIE IS. Hij maakt je vrij. Dan heb je niets meer te vrezen.  

 

Lezen/zingen Psalm 81: 7 en 8 

 

Luister, welk bevel     Ik ben HIJ DIE IS; 

Ik u in wil scherpen.     God wil Ik u wezen. 

Hoor Mij, Israël!      Uit de duisternis 

Laat geen vreemde god,     van de slavernij 

laat geen vreemd gebod     maakte Ik u vrij; 

ooit u onderwerpen!     hebt gij nog te vrezen? 



Dinsdag 3 oktober 

 

Lezen Obadja 1:15-18 

Tekst: Obadja 1:17A  op de berg Sion zal ontkoming zijn  

 

Wil je bij Ezau horen of bij Jakob? 

Obadja is een mooie naam. Deze betekent: dienaar van de Heere. Obadja is de 

vierde kleine profeet. Een hele kleine, want er is maar 1 hoofdstuk. Dit gaat over 

de profetie van het oordeel over Edom en de verlossing van Israël. 

De Edomieten zijn de nakomelingen van Ezau. De aloude strijd tussen de 

tweelingbroers Jakob en Ezau woedt nog altijd voort. De Heere roept op, bij 

monde van Obadja, om de strijd aan te gaan tegen Edom. Edom wordt verweten 

dat zij niets heeft gedaan toen Jeruzalem werd belegerd door de Babyloniërs. 

Sterker nog, zij had leedvermaak.  

De dag van de Heere is nabij over alle heidenvolken. De heidenvolken  zijn de 

volken die niets te maken willen hebben met de Heere. Zij zullen krijgen wat ze 

hebben verdient. Het drinken op de heilige berg, als feest op de overwinning 

Juda, zal omgezet worden in een ander soort drinken. Dat is het drinken en 

slurpen uit de beker van de toorn van de Heere. Daar tegenover staat de berg 

Sion. Daar is ontkoming mogelijk. Zij die bij het huis van Jakob horen zullen 

daar wonen. Als bevestiging dat alles zal gebeuren zoals de Heere dit wil, 

eindigt het met: Ja, de Heere heeft gesproken! Het uitroepteken aan het eind van 

de zin markeert dit nog eens extra. 

Wil je bij Ezau horen of bij Jakob? Dat lijkt misschien wel een simpele vraag. 

Als je goed hebt geluisterd naar het Bijbelgedeelte is het toch niet moeilijk om 

hier een goed antwoord op te geven. Natuurlijk wil je dan bij Jakob horen. 

Waarom? Omdat het dan is: eind goed, al goed. Toch zijn er veel mensen die 

kiezen voor Ezau. Het is de keuze voor: eten, drinken en vrolijk zijn. Het 

tijdelijke stellen boven het eeuwige.  

Het is net alsof veel mensen een struisvogel nadoen. In de volksmond zegt met 

dat dit dier zijn kop in het zand stopt. Dat is niet helemaal waar. Als een 

struisvogel zwanger is en er is gevaar dan legt deze de nek en de kop plat op het 

zand zodat het lijkt alsof er een heuveltje is. Als mensen een struisvogel nadoen 

dan doen ze alsof er geen gevaar dreigt. Dan wil men onbewust bij Ezau horen. 

Dat betekent dat je alleen in het heden wil leven en niet wil kijken naar de 

toekomst. Kies je voor Ezua of voor Jakob? Kies maar voor Jakob. Kies voor de 

God van Jakob. Dat is de God die je leidt naar de berg Sion. De hemelse berg 

waar je mag wonen als je gelooft in de Heere Jezus. Hij redt jouw ziel van nood 

en dood. Hij heeft je aangenomen. Je hoeft de struisvogel niet na te doen want 

de Heere beschermt je. Hij is trouw en wil voor jou een schild en pantser zijn.  

 

Lezen/zingen  Psalm 91:2 

 

God redt uw ziel van nood en dood,   De HEER zal over uw bestaan 

Hij heeft u aangenomen;     zijn sterke vleugels breiden. 

een vogel, die ternauwernood    Hij is, in trouw u toegedaan, 

is aan de strik ontkomen.     uw schild en pantser beide. 



Woensdag 4 oktober 

 

Lezen Jona 3:1-10 

Tekst: Jona 3:5A De mensen van Ninevé geloofden in God 

 

Gun je iedereen een eeuwig behoud? 

Jona wordt geroepen door de Heere om tegen Ninevé te preken. De Heere heeft 

gezien wat voor kwaad ze allemaal hebben gedaan in Ninevé. Jona is bang en 

vlucht de andere kant op. Het schip, waar hij in mee gaat, komt in een heftige 

storm terecht. Als de zeelieden erachter komen dat dit door Jona komt, vragen 

ze aan hem wat ze moeten doen. Ze doen wat Jona zegt en gooien hem over 

boord. Een grote vis slokt hem op. Drie dagen en nachten zit hij in het binnenste 

van de vis. Als hij tot de Heere bidt, wordt zijn gebed verhoord. De Heere 

spreekt tot de vis en deze spuwt Jona op het droge. Jona wordt nogmaals naar 

Ninevé gestuurd. Hij verkondigt dat over veertig dagen Ninevé ondersteboven 

zal worden gekeerd. De mensen in Ninevé komen tot inkeer. Ze gaan vasten, 

doen rouwkleding aan en roepen elkaar op om zich te bekeren en zeggen: wie 

weet zal God Zich omkeren, berouw hebben en Zijn brandende toorn laten 

vallen, zodat wij niet omkomen. Het wonder gebeurt. De Heere kreeg berouw 

over het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen. Hij deed het niet.  

 

In het paradijs werd gezegd dat we door de zonde zouden sterven. Op deze straf 

is de Heere niet teruggekomen. Door de Heere Jezus, kunnen we wel ontkomen 

aan de eeuwige dood. Door het geloof in Hem kunnen we zalig worden. Net als 

de Ninevieten hoeven we niet om te komen. 

Jona wilde niet naar Ninevé. Dat is geen wonder want mensen die alleen maar 

crimineel gedrag vertonen, daar ga je maar zo niet naar toe om hen de waarheid 

te vertellen. Als hij het de tweede keer wel doet, luisteren ze naar de woorden 

van de Heere en vragen ze om vergeving.  

Gun je iedereen een eeuwig behoud? Ga er maar vanuit dat er in Ninevé mensen 

waren die in onze tijd levenslange gevangenis straf hadden gekregen voor hun 

misdaden. Gun je zulke mensen ook een eeuwig behoud? Als je tot geloof komt, 

is het verleden geen criterium voor het behoud. Dat is alleen het geloof in de 

Heere Jezus, die werkelijk voor alle zonden heeft betaald. De moordenaar aan 

het kruis, die in de allerlaatste uren van zijn leven tot geloof kwam, werd 

behouden. Zowel het behoud van de mensen in Ninevé als het behoud van de 

moordenaar aan het kruis mag ons troost geven. Iedereen die in de Heere Jezus 

gaat geloven, zal de zonden worden vergeven en zal in eeuwigheid bij de 

Heiland mogen verkeren. De Heere wil jou al in dit leven milde vrede geven. 

Wat mag je deze genadige Heere daar hartelijk voor danken.  

 

Lezen/zingen Gezang 44:2 

 

Die eeuwig rijke God     Die uit genade ons 

moge ons reeds in dit leven    behoudt te allen tijd, 

een vrij en vrolijk hart     is hier en overal 

en milde vrede geven.     een helper die bevrijdt. 



Donderdag 5 oktober 

 

Lezen Micha 1:8-16 

Tekst: MIcha 1:11B Hij neemt Zijn steun van u weg 

 

Beheers je de Hebreeuwse taal? 

We krijgen taalles van Micha. Hij houdt ons een klaaglied voor. Hij rouwt. Hij 

zegt ook waarom en hoe hij rouwt. Hij rouwt over de ondergang van Samaria en 

hij zal berooid en naakt zijn weg gaan. Dat is een beeldende manier van spreken 

om aan te duiden dat hij zijn weg gaat in ellende. Hij maakt dit nog sterker door 

aan te geven dat hij huilt en hoe hij huilt. Hij huilt als de jakhalzen en roept 

klaaglijk als struisvogels. Het huilen van een jakhals kun je je wel voorstellen.  

Wentel u in het stof in Beth-le-Afra.  Beth-le-Afra betekent huis van het stof. 

Trek voorbij bewoonster van Safr in schandelijke naaktheid. Safr betekent 

schoonheid. De bewoonster van Zaänan gaat niet naar buiten. Het Hebreeuwse 

woord voor naar buiten gaan klinkt als Zaänan. De bewoonster van Maroth is 

ziek vanwege het goede, want kwaad is afgedaald van de HEERE tot aan de 

poort van Jeruzalem. Maroth betekent bitterheden. De huizen van Achzib blijken 

onbetrouwbaar voor de koningen van Israël. Het Hebreeuwse woord voor 

onbetrouwbaar klinkt als Achzib. Alles wordt heel beeldend verwoord, maar de 

betekenis van de woorden zijn minder fraai. De dagtekst uit vers 11 geeft de 

volgende woorden: Hij neemt Zijn steun van u weg. Dat kan dus, dat Hij Zijn 

steun wegneemt.  

 

Beheers je de Hebreeuwse taal? Deze vraag wordt niet letterlijk bedoeld.  

Het gaat erom of je de Bijbel als leidraad hebt in je leven. Dan kan het zijn dat je 

even schrikt van de tekst van vandaag maar dat je weet dat dit niet de enige 

woorden zijn die in de Bijbel staan. Hij kan maar zo de steun van je wegnemen. 

Ervaar je het niet dat Hij er is in je leven. Vraag er dan om: Heere wilt U mij 

doen ervaren dat U in mijn leven bent. Wilt U mij steun geven. Zonder U is het 

leven zoals de namen die door Micha zijn genoemd: jammerlijke bitterheid, 

leven buiten U, onbetrouwbare ik. Maar in de Bijbel staat nog veel meer. 

Tegenover alle woorden die ons zondaar zijn omschrijven, zijn er de woorden 

die daar door Micha tegenover zijn gezet. Dat zijn woorden waarmee Jezus 

wordt aangeduid: Dat zijn de woorden: Messias, Heerser in Israël, Kracht, 

Majesteit en Vrede. Wijs maar op de Heere Jezus als je aangeklaagd wordt.  

Ik ben onbetrouwbaar maar Hij is het waar je op kunt bouwen. Hij zorgt ervoor 

dat de bitterheid omgezet gaat worden in opperste blijheid. Die zul je ervaren als 

je gelooft dat Hij jouw Messias is, dat Hij jouw Redder is.  

 

Lezen/zingen   Gezang106:4 

 

Door Jezus den Messias wien behoort 

de kracht, de heerlijkheid alle de dagen; 

zo weest nu waakzaam en gedenkt het woord 

het einde aller dingen heeft geslagen. 

 



Vrijdag 6 oktober 

 

Lezen Nahum 1:1-7 

Tekst: Nahum 1:3A De HEERE is geduldig, maar groot van krachten 

 

De Heere is goed en geduldig 

De zevende kleine profeet is Nahum. Zijn naam betekent troost of trooster.  

Ninevé is in de tijd van Jona nog gered. Meer dan 100 jaar later wordt haar  

ondergang voorzegd. Bij het volk Israël zien we tijden van geloof en tijden van 

de afgoden. In het christendom zien we hetzelfde. Er zijn tijden waarin 

christelijke gemeenten groeien en tijden waarin deze gemeenten verdwijnen en 

er elders wel weer gemeenten ontstaan. Eén ding is blijvend. Dat is de Heere en 

Zijn Woord. Het is de Heere waarvan Nahum zegt dat Hij na-ijverig is. Hij duldt 

geen goden naast zich. Dat is geen wonder want Hij weet dat er maar één God 

is. Dat is Hijzelf. Mensen die in afgoden geloven, zijn daarom vijanden van 

Hem. Op hen is Hij toornig. Elk normaal denkend mens kan dat begrijpen.  

Stel dat iemand zegt ik ben die en die en ik woon daar en dat is nou precies jouw 

naam en jouw adres, dan zul je tegen die persoon zeggen dat hij een leugenaar 

is. Jij weet wie je bent. Een ander kan dat niet wezen. Zo is het ook met de 

Heere. Hij is de “Ik ben Die Ik ben”. Een ander kan dat niet wezen.  

Hij is geduldig. Dat mag troost geven. Maar Hij is ook groot van krachten 

waarbij Hij de schuldige zeker niet voor onschuldig zal houden. Hij heeft macht 

over wervelwind en storm. Hij bestraft de zee en maakt die droog. De rivieren 

laat hij verdrogen. De bergen beven voor Hem. Hij kan de rotsen stukbreken 

door alleen maar te spreken. Het laatste vers geeft aan dat de Heere goed is.  

  

Samenvattend hebben we gelezen dat de Heere goed en geduldig is. Met goed 

wordt ook rechtvaardig bedoeld. Hij duldt geen afgod naast zich. Helemaal niets 

duldt Hij naast zich want Hij staat boven alles. Wie schuldig is, houdt Hij niet 

voor onschuldig. Wie van ons is er niet schuldig? Hij heeft veel geduld met ons 

maar dat houdt een keer op. Dat geduld houdt op als ons leven op aarde is 

beëindigd. Nu is er nog de tijd van genade. Hij is goed want Hij heeft Zijn Zoon 

gestuurd. Dat is Jezus. Hij is de Redder en Zaligmaker Die voor alle schuld heeft 

betaald. Als de Heere tegen jou zegt: je bent schuldig. Dan mag je zeggen:  

ja, Heere ik ben schuldig. Ik heb straf verdiend, maar de straf is al door Uw 

Zoon gedragen. Ik dank U voor Uw eindeloze geduld. U delgt de menselijke 

schuld uit en zegent allen die U vrezen.  

 

Lezen/zingen Gezang 19:1 

 

Uit angst en nood stijgt mijn gebed. 

O Heer, wil naar mij horen! 

Wanneer Gij op ons falen let, 

zijn wij, o God verloren. 

Maar in uw eindeloos geduld 

delgt Gij de menselijke schuld 

en zegent die U vrezen. 



Zaterdag 7 oktober 

 

Lezen Habakuk 2:1-6 

Tekst: Habakuk 2:4B de rechtvaardige zal door zijn geloof leven 

 

Rechtvaardig ben je door te geloven in de Rechtvaardige 

Habakuk is het achtste Bijbelboek van de kleine profeten. In de drie 

hoofdstukken zijn er vooral tweespraken tussen de Heere en Habakuk.  

In beeldende taal gaat het heen en weer tussen klachten van Habakuk en 

antwoorden van de Heere. De kernvraag die Habakuk aan de Heere stelt, zien 

we in Habakuk 1 vers 13: Waarom aanschouwt U wie trouweloos handelen, 

zwijgt U, wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan 

hijzelf? Een deel van het antwoord van de Heere hebben we gelezen.  

Allereerst vraagt de Heere het visioen dat Hij aan Habakuk doorgeeft op te 

schrijven. Grif het in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is.  

Je zou het een les in reclame maken, kunnen noemen. Hoe vaak zien we langs 

wegen geen grote borden staan met reclame. Om deze reclame goed over te 

laten komen moet je kernachtig weergeven van welk bedrijf de reclame is en 

wat er bij dit bedrijf te koop is. De letters moeten zo groot zijn dat je ze op 

afstand kunt lezen als je er voorbij rijdt.  

Zo moet het ook zijn met de tafelen waar Habakuk op schrijft wat de Heere wil 

doorgeven. Wat zijn de belangrijkste teksten die de Heere ons voorhoudt?  

Dat zijn de korte teksten uit vers 3 en 4. Allereerst: Hij liegt niet. We kunnen 

dus op de Heere aan. Wat Hij belooft zal Hij doen. Alleen zijn wij nogal 

ongeduldige mensen. We zouden willen dat het nu vrede zou worden in de hele 

wereld. Die vrede komt wel maar op Zijn tijd. Die tijd, dat is de eeuwigheid.  

De tweede tekst is: de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Onmiddellijk 

mag je aan de tweede tekst de eerste tekst verbinden. De Heere liegt niet. Hij is 

zelf de Rechtvaardige. Hou je vast aan de Heere Jezus want door in Hem te 

geloven ben je behouden. Rechtvaardig ben je door te geloven in de 

Rechtvaardige. Jezus is niet alleen maar de Rechtvaardige maar ook de 

Zachtmoedige, de Barmhartige. Hij maakt je vrij. 

Juicht, want Hij is jouw Heiland. Ja, het is waar: door het geloof in de 

Rechtvaardige mag je rechtvaardig verschijnen voor de Heere en mag je voor 

altijd bij Hem zijn.  

 

Lezen/zingen Gezang 120:2 

 

Rechtvaardigheid is zijn bestel, 

zachtmoedigheid zijn metgezel. 

Hij draagt een kroon van heiligheid, 

een scepter van barmhartigheid. 

Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 

Juicht, nu die Heiland ons verschijnt; 

door Hem geschiedt Gods raad, 

zijn heerschappij bestaat! 

 



Zondag 8 oktober 

 

Lezen Zefanja 2: 1-7 

Tekst: Zefanja 2:1A Onderzoek uzelf nauwkeurig 

 

Hoe ga je om met de raadgevingen van de Heere? 

Vandaag krijgen we raadgevingen van de Heere. Het eerste vers in Zefanja 2 

begint hier al gelijk mee: onderzoek uzelf nauwkeurig. Maak daar geen 

haastwerk van. Het is van levensbelang om dit te doen. Als er geen verlangen is 

naar God, vraag Hem dan om de leiding in je leven. De brandende toorn van de 

Heere kun je niet uitblussen. Hij is boos op iedereen die niet naar Hem wil 

luisteren. Besef hierbij dat het leven is als het kaf. Dit kaf verwaait alsof er nooit 

koren is geweest. Het leven is voorbij voor je het weet.  

Er komen nog meer raadgevingen van de Heere: Zoek de Heere. Tegen wie zegt 

de Heere dit? Tegen de zachtmoedigen. Dat zijn geen halfzachte mensen, geen 

watjes die geen eigen mening hebben. Het zijn mensen die niet eigengereid hun 

eigen weg bewandelen. Zij voeren het recht van de Heere uit. Het is duidelijk 

dat Zefanja 2 raad geeft om de goede weg te bewandelen. Er zijn maar twee 

keuzes. Of je zoekt de gerechtigheid als zachtmoedige die daarbij de weg van de 

Heere bewandelt, of je gaat je eigen gang en rent achter de afgoden aan.  

Een tussenweg is er niet.  

 

Hoe ga je om met de raadgevingen van de Heere?  

In het onderwijs geven docenten raad aan leerlingen en studenten. Daarbij zijn 

twee dingen vaak belangrijk. Hoe kun je iets op een dusdanige manier leren dat 

het niet alleen maar voor korte tijd wordt onthouden maar ook voor langere tijd 

en hoe kun je dit doen in een zo kort mogelijke tijd. Daarbij is gehaastheid een 

belemmering om het goed te doen. Iets rustig twee keer overlezen neem je beter 

in je op dan datzelfde tien keer heel snel door te lezen.  

Een raadgeving van de Heere is: onderzoek uzelf nauwkeurig. Hoe kun je dat 

doen? Door rustig de raadgevingen die de Heere in Zijn Woord geeft tot je te 

nemen. Als je bij het nauwkeurige onderzoek van jezelf tot de conclusie komt 

dat je zondaar bent, dan mag dat niet het einde zijn van het onderzoek.  

Een conclusie trekken zonder de gevolgen hiervan te overzien, is een weg die 

dood loopt. Je kunt niet verder en je komt niet verder. Als je beseft dat je 

zondaar bent, dan moet je daarmee naar Iemand toe gaan. Wie kan je het beste 

raad geven? Dat is de Heere zelf. Hij zegt in Zijn Woord: Ik (dat is de Heere 

Jezus) Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld 

zalig te maken. Geloof in Hem en je bent zalig. Ja, zalig zijn zij die Hem eren. 

 

Lezen/zingen Psalm 33:4 

 

Wat ook de volkeren beramen,    aller volken streven 

Hij slaat het stuk met sterke hand.   rust in Gods beleid. 

Hij zal hun trots beraad beschamen,   Zalig die Hem eren, 

zijn raadsbesluit houdt eeuwig stand.   't volk, het erf des HEREN, 

Heel het mensenleven,     nu en voor altijd. 



Maandag 9 oktober 

 

Lezen Haggaï 1:1-9 

Tekst: Haggaï 1:4 Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te 

wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? 

 

Gaat U voor 

De profeet Haggaï heeft het tiende Bijbelboek geschreven in de serie van de 

twaalf kleine profeten. Zijn naam betekent: mijn feestdag. Voor de Heere is het 

nog geen feestdag. Na de ballingschap is er twintig jaar verstreken. Er is 

begonnen met de wederopbouw maar de tempel ligt nog in puin. De Heere 

spreekt middels de profeet Haggaï tot Zerubbabel, de landvoogd van Juda en tot 

de hogepriester Jozua. Samen gaan ze het grote project opzetten om de tempel 

opnieuw te gaan bouwen. Voordat het tijd wordt om de tempel te gaan 

herbouwen zegt de Heere: De tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van 

de Heere te herbouwen. Dan vraagt Hij: Is het voor u wel de tijd om in uw fraai 

overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt?  

Als dit tegen jou zou worden gezegd, zou je van schaamte niet weten hoe je 

kijken moet. Wat is belangrijker: een huis voor jezelf of Het Huis voor de Heere. 

Omdat de mensen beter voor zichzelf zorgen dan voor de Heere zal er een tijd 

komen waarin de oogst matig zal zijn. Dan zegt de Heere: Ga het gebergte in, 

haal hout en herbouw dit huis. Dan zal Ik er behagen in scheppen, en 

verheerlijkt worden. 

 

Gaat U voor. Dat is het thema van vandaag. Voor dove mensen is gebarentaal 

een uitkomst. Niet iedereen kent gebarentaal maar er zijn wel veel gebaren die 

de meeste mensen kennen. De duim omhoog om aan te geven dat het goed gaat 

of dat iets goed is. De duim naar beneden betekent het omgekeerde hiervan. Er 

is ook een gebaar waarmee je aangeeft dat  een ander voor mag gaan. Het is 

netjes om een oudere voor te laten gaan of dat een heer de deur open houdt voor 

een dame. Het gebaar hiervoor is met de rechterarm en de hand gestrekt waarbij 

je de richting aangeeft waar de ander als eerste naartoe mag gaan. Gaat u voor, 

zeg je daar mee in gebarentaal. Soms zeggen mensen het erbij als ze dit gebaar 

maken. Bij het thema staat U met een hoofdletter. Gaat U voor betekent Heere U 

bent de belangrijkste in mijn leven, U gaat voor alles. Dat is niet iets dat je 

vanzelf doet. In eigen kracht zet je jezelf op de eerste plaats. Vraag kracht van 

de Heilige Geest zodat je werkelijk de Heere op de eerste plaats zet. Psalm 37 

vers 4 zegt hierover: Dan zal je ellende ten einde lopen en je verlossing daagt en 

dan zal Hij je voorgaan en je geleiden naar huis, naar het hemels Kanaän.  

 

 

Lezen/zingen Psalm 37:4 

 

Gij zult Mij zoeken, zult Mij vinden,          Want Ik zal voor uw vrijheid strijden 

als gij van harte vraagt.            en overal vandaan 

Zie, uw ellende loopt ten einde           zal Ik u voorgaan, u geleiden 

en uw verlossing daagt.            naar huis, naar Kanaän. 



Dinsdag 10 oktober 

 

Lezen Zacharia 6:9-15 

Tekst: Zacharia 6:12B Híj zal de tempel van de HEERE bouwen 

 

Jezus herbouwt de tempel niet, Hij bouwt de tempel 

Zacharia is het elfde Bijbelboek van de kleine profeten. Het is in twee delen 

weer te geven. Hoofdstuk 1 t/m 8 is het deel dat begint met een oproep tot 

bekering en eindigt met een oproep om de tempel te herbouwen. Daartussen 

worden acht visioenen beschreven. De visioenen worden onderbroken door een 

oproep aan de achtergebleven ballingen in Babylonië om ook naar Jeruzalem te 

komen. In hoofdstuk zes is er de aankondiging van de Spruit. Dat is het gedeelte 

dat we hebben gelezen. Het tweede deel, hoofdstuk 9 t/m 14, geeft een overzicht 

van Gods handelen met Zijn volk en andere volkeren tegen de tijd dat de 

Messias komt en het toont de toekomst van Israël in de laatste dagen.   

 

De Heere belooft iets heel bijzonders in het gedeelte dat we hebben gelezen:  

Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal 

de tempel van de HEERE bouwen. De betekenis van het woord SPRUIT is hier: 

kind of nakomeling. Het staat geschreven met allemaal hoofdletters. Het gaat 

om het Kind Jezus, de Zoon van God. Hij zal de tempel bouwen. Let hierbij op 

de woordkeus. Jezus herbouwt de tempel niet, Hij bouwt de tempel. Het is de 

tempel waarvan Hij zelf heeft gezegd: Ik kan de tempel van God afbreken en 

hem in drie dagen opbouwen. Hij is gestorven aan het kruis, dat is de tempel van 

God die is afgebroken, en Hij is opgestaan uit de doden met Pasen, dat is de 

tempel waarvan in Zacharia gezegd wordt dat deze door de SPRUIT wordt 

gebouwd. Er worden nog meer dingen over Hem gezegd: Hij zal met majesteit 

bekleed zijn. Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Anders gezegd: Hij zal 

Koning zijn. Daarna staat er: Hij zal Priester zijn. Er zal tussen Beiden 

vredesberaad plaatsvinden. De Koning kun je ook zien als de Rechter.  

De Rechter zegt over jou: je bent zondaar. De Priester zegt tegen jou: Ik ben 

geofferd voor jou. Zo komt er vrede. Zo komt er door de bouw van de tempel, 

de opstanding van Christus, de eeuwige vrede waarin het mogelijk is om de 

Heere te kunnen eren zonder dat er maar iets van onvrede zal zijn. Als je dit 

gelooft, ga je als het ware zelf een visioen zien met de woorden die geschreven 

staan in Psalm 63 vers 2. 

 

Lezen/zingen Psalm 63:2 

 

Eens zag ik in uw tempelhof 

U in uw glorie hoogverheven, 

wiens gunst mij meer is dan het leven,  

mijn lippen stamelden uw lof. 

Mijn leven lang wil ik U prijzen, 

uw naam aanbidden, want Gij voedt 

mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed. 

O Heer, ik wil U dank bewijzen. 



Woensdag 11 oktober 

 

Lezen Maleachi 3:1-5 

Tekst: Maleachi 3:3B  

Dan zullen zij de HEERE een graanoffer brengen in gerechtigheid. 

 

Heb je al graan geofferd? 

Maleachi is het laatste Bijbelboek van de twaalf kleine profeten en ook van het 

Oude Testament. Het optreden van Maleachi vindt plaats na Haggaï en Zacharia 

want de tempel is hebouwd en de tempeldienst is hersteld.  

In het Bijbelgedeelte van vandaag gaat het eerst over Johannes de Doper.  

In vers 1 staat: Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Het 

woord engel staat met een kleine letter geschreven. Het zou ook vertaald kunnen 

worden door het woord bode. De wegvoorbereider zal, zoals wij weten, geen 

persoon zijn die eeuwen of tientallen jaren vooraf gaat aan de komst van de 

Heere Jezus. Tussen de geboorte van Johannes en Jezus zitten maar een paar 

maanden. De wegbereider kondigt de komende Heere aan dat is de Engel van 

het verbond, dat is Jezus de Christus. Nederlanders hebben in het algemeen 

graag dat alles dat gezegd of geschreven wordt, weergeeft waar het precies om 

gaat. In de Bijbel staan veel benamingen van de Heere Jezus die voor ons 

verklaard moeten worden. De vorige keer ging het over de SPRUIT en vandaag 

over de Engel van het verbond. Het koningschap in Zijn tempel zal worden 

hersteld. Koning Jezus zal gaan regeren. Wie zal Hem kunnen verdragen.  

Wie zal een beter offer kunnen brengen dan Hij gaat doen. Hij zal oordelen, de 

levenden en de doden. Hij zal de Getuige zijn tegen tovenaars, overspelers en 

leugenaars. Hij zal het oordeel vellen over iedereen die de Heere verwerpt.  

Voor wie is het mogelijk om niet verworpen te worden maar door Hem 

aangenomen te worden? Dat zijn degenen die graan hebben geofferd. 

 

Heb je al graan geofferd? Het klinkt als een vreemde wending van het 

Bijbelgedeelte van vandaag. Een offer brengen hoeft toch niet meer? Nee, dat 

klopt. Maar het offeren van graan moet je ook niet letterlijk nemen. Het gaat 

erom of je accepteert dat de Heere Jezus Zichzelf heeft geofferd voor jou. Als je 

dat met heel je hart accepteert, dan betekent dit dat je in Hem gelooft.  Al zou je 

de hele wereld voorzien van altaren en daarop alle reine dieren offeren, het is 

niet te vergelijken met het offer dat Jezus op Golgotha bracht. Jouw geloof kan 

in jouw ogen zo klein zijn als een graankorrel maar de Heere kijkt niet naar jou. 

Hij kijkt naar Degene in Wie je gelooft. Door het geloof in Zijn offer mag je 

wonen in Zijn tempel in het eeuwige Jeruzalem. 

 

Lezen/zingen Gezang 30:2 

 

Waarmee is God te vergelijken? Ziet:          als offers branden zouden 

één enk'le druppel in zijn hand           en al hun wild verging; 

en op zijn waag één korrel zand          ja, als de Libanon 

is bij de Heer der volken macht, meer niet.         een altaar wezen kon, 

Als alle cederwouden            het ware te gering. 



Donderdag 12 oktober 

 

Lezen Romeinen 1:1-7 

Tekst: Romeinen 1: 5 en 6 Door Hem hebben wij genade en het apostelschap 

ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van Zijn 

Naam,  waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. 

 

Hoe is het met jouw geloofsgehoorzaamheid? 

Hoe gaat het met jou, met mij gaat het goed. Hoeveel brieven zijn hier niet mee 

begonnen. Paulus doet dat helemaal anders. De brief aan de Romeinen begint 

heel eenvoudig met het noemen van de naam van de briefschrijver: Paulus.  

Als je een kaart ontvangt, bijvoorbeeld een vakantiekaart, dan zie je pas aan het 

eind wie de kaart heeft geschreven. Er staat vaak op hoe mooi het daar is en wat 

voor weer het daar is en dan aan het eind: de hartelijke groeten en dan de naam 

van de afzender. Bij de brief aan de Romeinen weet je gelijk wie deze heeft 

geschreven.  Direct na zijn naam schrijft Paulus dat hij een dienstknecht is van 

Jezus Christus. Dat Hij geroepen en afgezonderd is om als apostel het Evangelie 

van God te verkondigen. Zijn eerste zin omvat drie verzen. Het is een lange zin 

waarin hij uitlegt wie hij zelf is en waarin hij zijn drijfveer omschrijft. Dat is de 

Zoon die al door de profeten is beloofd. Dat is de Zoon van David, tenminste als 

het gaat om Zijn mens zijn. Hij is mens net als wij, maar Hij is ook de Zoon van 

God de Vader. Gelukkig wel, want anders zou Hij niet zondeloos zijn.  

Het bewijs dat Hij niet alleen maar mens is maar dat Hij ook God is, wordt hier 

ook uitgelegd. Dat bewijs is: dat Hij is opgestaan uit de doden. Paulus zegt daar 

nog iets belangrijks bij. Hij schrijft over Jezus Christus, onze Heere. Hij schrijft 

niet afstandelijk maar hij schrijft heel bewogen dat Jezus Christus Heere is van 

Paulus en de gelovigen in Rome. Dat is wat zij als belangrijkste overeenkomst 

hebben. Van daaruit kun je ook heel veel tegen elkaar zeggen of naar elkaar 

schrijven. Dat heeft alles te maken met het besef dat je als schrijver en als 

briefontvanger beiden de Heere Jezus nodig hebt. Dan sta je naast elkaar en zet 

je er samen de schouders onder om samen het geloof uit te dragen. Basis 

hiervoor is de geloofsgehoorzaamheid die genoemd wordt in de verzen 5 en 6. 

Hoe is het met jouw geloofsgehoorzaamheid? Die zit niet in jezelf. Toch wordt 

dit van je verwacht. Geloofsgehoorzaamheid is een opgave. De Heere wil dat je 

naar Hem luistert en Zijn wil doet. Dat is een hele opgave maar het is ook een 

gave, want de Heere weet dat je het in eigen kracht niet kan. Hij wil kracht 

schenken van de Heilige Geest om dit te kunnen doen. Als je weet dat Hij die 

kracht geeft dan zullen de woorden van Paulus uit vers 7 als muziek in de oren 

klinken: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus 

Christus. 

 

Lezen/zingen Gezamg 342:2 

 

Zij die U volgden in gehoorzaamheid 

vonden in hun pijnen de troost van uw Geest. 

Geen, wiens geloof een kruis krijgt te dragen, 

zal ooit vergeefs U de kracht hoeven vragen. 



Vrijdag 13 oktober 

 

Lezen Romeinen 1:8-17 

Tekst: Romeinen 1:16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, 

want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de 

Jood, en ook voor de Griek. 

 

Het geloof delen is elkaars geloof versterken 

Na de aanhef van de brief komen er nu twee belangrijke dingen aan bod. 

Dankbaarheid en de kern van de brief, het Evangelie van Christus. 

Paulus begint met het danken van zijn God door Jezus Christus. Hij dankt Hem 

dat het geloof van de Romeinen in de hele wereld wordt verkondigd. Als dat 

toen nog niet volledig gebeurde, is dit woord profetisch, want doordat het 

Evangelie over de hele wereld wordt verspreid, weet iedereen die Romeinen 1 

leest dat zij geloven. Het is alsof Paulus de Heere dankt dat het geloof van de 

Romeinen over de hele wereld wordt verkondigd en dat hierdoor ook anderen tot 

geloof komen. Paulus denkt aan hen en schrijft in de brief dat God hiervan 

Getuige is. Hij bidt steeds tot Hem of hij weer naar hen toe mag komen. Paulus 

wil graag het geloof delen met de Romeinen. Het gaat hier over wederkerigheid.  

Het geloof delen is elkaars geloof versterken.  

Dat geldt voor Paulus en de gelovigen in Rome. Paulus wil hen bemoedigen en 

wil ook zelf worden bemoedigd. Dat kan door het onderlinge geloof te delen. 

 

In het tweede gedeelte wordt kernachtig samengevat waar het over gaat in de 

brief. Het gaat over het Evangelie van Christus. De Blijde Boodschap van 

Christus. Daar schaamt Paulus zich niet voor. Dat Evangelie is een kracht van 

God tot zaligheid voor iedereen die gelooft. Dat begint bij de Joden maar gaat 

door via de Grieken en de Romeinen en uiteindelijk ook naar de Nederlanders. 

In het laatste vers wordt gesproken over rechtvaardigheid. Je wordt gezien als 

rechtvaardige als je gelooft in de Heere Jezus. De Heere ziet je dan als iemand 

die rechtvaardig voor Hem mag verschijnen. Niet omdat je een zondeloos 

bestaan hebt gehad, maar omdat Zijn Zoon dat voor jou heeft gedaan. Op Hem 

mag je pleiten. Als je gelooft in Hem, dan kan het toch niet anders dan dat je dat 

wilt delen met andere mensen die ook geloven. Zo kun je elkaar versterken en 

bemoedigen en zo ook het Evangelie in woorden en daden doorgeven aan 

anderen. Doe dit echter niet in eigen kracht want dan zal er geen zegen op 

rusten, doe het in de kracht van Hem Die jou die kracht wil geven. De kracht 

van God tot zaligheid zorgt er dan voor dat ook anderen gaan geloven.  

 

Lezen/zingen Psalm 28:5 

 

Hij is een kracht voor al de zijnen! 

Hij zal hun tot een hulp verschijnen 

en zijn gezalfde tot een zegen! 

Verlos uw erfdeel allerwegen! 

Uw eigendom, o HERE, weid 

en draag het tot in eeuwigheid! 



Zaterdag 14 oktober 

 

Lezen Romeinen 3:21-31 

Tekst: Romeinen 3:22 B er is geen onderscheid 

 

Wie of wat je ook bent, de Heere maakt geen onderscheid 

Een aantal keer komt in de brief aan de Romeinen voor dat de Joden vooraf gaan 

aan de Grieken. De verkondiging dat Jezus is opgestaan uit de doden begon bij 

de Joden en is daarna de wereld over gegaan. Er is echter geen volgorde als het 

gaat over de rechtvaardiging door het geloof. Wie of wat je ook bent, de Heere 

maakt geen onderscheid. Zowel Joden als Grieken als Nederlanders, zowel 

putjesscheppers op zee als directeuren van zeeschepen, de Heere kijkt er niet 

naar als het gaat om het oordeel. Op voorhand is iedereen al veroordeeld. Je kunt 

nog zo je best doen je blijft zondaar. Heeft het dan geen zin om goed te doen? 

Natuurlijk wel, maar laat dat zijn uit dankbaarheid en niet om er zalig mee te 

kunnen worden. In vers 23 staat het: allen hebben gezondigd en missen de 

heerlijkheid van God. Daar houdt het vers niet mee op, het gaat nog verder met 

een heerlijke boodschap: allen worden om niet gerechtvaardigd door Zijn 

genade, door de verlossing in Christus Jezus. Paulus vertelt daarna hoe die 

verlossing tot stand komt. Hij vertelt dat Jezus Het Middel is om verzoend te 

worden met de Heere. Door het geloof in Zijn bloed, door het geloof dat Hij Zijn 

bloed vergoten heeft op Golgotha in de plaats van jou, kun je worden verzoend 

met de Heere. We hebben nogal eens de neiging om mensen te oordelen. Dat 

kan ook op een hele positieve manier. Wat kan die persoon mooi spreken, mooi 

zingen. Maar ook anderen, waar je naar op kunt zien, hebben precies hetzelfde 

nodig als jij. Dat is het geloof in de Heere Jezus.  

In vers 31 staat dat de wet niet teniet wordt gedaan. Het geloof in Jezus wijst 

naar de wet die Hij heeft volbracht. Zou de wet er niet meer toe doet, dan heeft 

het geloof in de Volbrenger van de wet ook geen zin meer. Dan zou een oordeel 

niet meer nodig zijn want je hoeft dan nergens aan te voldoen. De wet blijft 

staan. Wat is de Heere genadig dat Hij Zijn Zoon heeft gezonden om aan Zijn 

wet te voldoen. Wat is de Heere genadig dat wij mogen wijzen op Zijn Zoon. 

Wat is de Heere genadig dat Zijn Zoon niet alleen naar de aarde is gekomen 

voor Joden maar ook voor Grieken en ook voor ons. Wat is de Heere genadig 

dat Hij Zijn Heilige Geest heeft gezonden ook naar ons. 

 

Lezen/zingen Gezang 84 

 

1  O God die op het Pinksterfeest  3  dat Jood en Griek en Arabier 

    uw Geest uitstort op alle vlees      uw daden horen, nu en hier, 

    en uit de hemel nederdaalt       dat U Romein en Aziaat 

    op alle tong en taal,        in eigen taal verstaat! 

 

2  stort nu in ons het goede woord  4  O stormwind die ons huis vervult, 

    dat wordt geloofd met het gehoor      vuur dat zich over elk verdeelt, 

    en indaalt als een zoete wijn       maak onze eigen woorden tot 

    waarvan wij dronken zijn,       de eigen taal van God! 



Zondag 15 oktober 

 

Lezen Romeinen 5:1-11 

Tekst: Romeinen 5:8 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat 

Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 

 

Gods liefde is van eeuwigheid tot eeuwigheid 

Gisteren zijn we geëindigd met de genade van de Heere Die ook naar ons de 

Heilige Geest heeft gezonden. Vandaag hebben we in vers 5 gelezen wat de 

belangrijkste uitwerking is van iedereen die de uitstorting van de Heilige Geest 

heeft ervaren. Dat is de liefde. Vanuit die onbaatzuchtige liefde worden alle 

andere dingen gedaan. Als eerste wordt er een hele belangrijke genoemd:  vrede 

hebben bij God. Door onze Heere Jezus Christus, daar mag je voor lezen door de 

werking van de Heilige Geest, begrijp je het dat je gerechtvaardigd ben uit het 

geloof. Door onze Heere Jezus Christus hebben we toegang verkregen tot het 

eeuwige vrederijk.  

In een oud jongensboek werd gezegd dat een persoon die gedood was door 

pijlen of kogels, na zijn sterven in de eeuwige jachtvelden zou leven. Dat is het 

tegenovergestelde van wat er werkelijke gebeurt als iemand gelooft in de Heere 

Jezus. Dan ga je na het sterven niet naar de eeuwige jachtvelden maar naar het 

eeuwige vrederijk. Daar zal geen oorlog zijn en ook geen jacht op mensen of 

dieren. Alles en iedereen zal in vrede met elkaar en met de Drie-enige God 

leven.   

Als de liefde van God in je hart is uitgestort door de Heilige Geest, dan heb je 

een hoop die niet beschaamt. Dat is een vast vertrouwen dat Christus voor jou is 

gestorven. Door de hoop, door het geloof in Christus, zul je niet beschaamt uit 

komen want de Heere belooft het dat je behouden wordt voor Zijn toorn.  

Die toorn heeft Hij uitgestort op Zijn Zoon toen Hij voor jouw zonden is 

gestorven. Dat heeft de Heere uit liefde voor jou gedaan.  

Gods liefde is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Al voor de grondlegging van de 

wereld had Hij jou lief. Daar kun je als mens geen voorstelling van maken.  

Dat er na dit leven een eeuwigheid is dat is met het verstand nog wel een beetje 

te begrijpen maar dat die eeuwigheid er altijd al was, dat is veel moeilijker met 

het menselijke verstand te bevatten. Dat Gods liefde voor jou er altijd was en er 

altijd zal zijn, dat is helemaal niet te bevatten. Hij kende je al voor je geboren 

was. Stel al je hoop op de God van de liefde. Dan kun je met zekerheid 

vaststellen dat je niet beschaamd uitkomt. Hij kent je en Zijn liefde is van 

eeuwigheid tot eeuwigheid. 

 

Lezen/zingen Psalm 139:9 

 

Gij zijt mij overal nabij, 

uw ogen waken over mij 

van toen ik vormloos ben ontstaan. 

Gij wist hoe het zou verder gaan. 

Ja, in uw boek stond reeds te lezen, 

wat eens mijn levensweg zou wezen. 



Maandag 16 oktober 

 

Lezen Romeinen 7:14-26 

Tekst: Romeinen 7:24 en 25: Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het 

lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. 

 

Verwarrend, of toch helder? 

Wat kan het verwarrend zijn. Ik doe iets maar ik wil dat helemaal niet doen.  

Je kunt wel eens voor iets worden gevraagd en hebt al je twijfels maar zegt het 

toe dat je degene die je gevraagd heeft komt helpen. Op het moment dat je aan 

het helpen bent met datgene wat je helemaal niet ligt, heb je er spijt van dat je 

het hebt toegezegd. Spijt komt altijd te laat, zegt men dan. Het lijkt een klein 

beetje op wat Paulus schrijft: het willen is er bij mij wel, maar het goede 

teweegbrengen, dat vind ik niet. Het klinkt ingewikkeld maar als je weet dat het 

over geestelijke zaken gaat, wordt het al iets helderder. Het geestelijke wordt 

tegenover het vleselijke gezet. Je zou het kunnen vergelijken met woorden die 

tegenover elkaar kunnen worden gezet. Woorden als verstand en gevoel.  

Je verstand zegt: doe het nou niet, je gevoel zegt ik wil het doen, je doet het en 

je krijgt spijt en je verstand zegt: ik zei het toch doe het nou niet. Het klinkt 

verwarrend maar toch is het helder. Het gaat over de zonde. De zonde waar je 

wel tegen vecht maar het is elke keer weer de valkuil waar je in valt. 

Je kunt het vergelijke met iemand die verslaafd is aan gokken. Als hij gaat 

gokken en hij heeft geld gewonnen dan geeft dat een prettig gevoel maar als hij 

geld verloren heeft dan gebeuren er een paar dingen. Allereerst is er de spijt. 

Had ik het maar niet gedaan, dan zat ik nu niet in de schulden. Er treedt dan 

verslagenheid op. Het tweede dat gebeurt, is dat er beschaamdheid over hem 

komt. Hij wil niet dat anderen er achter komen dat hij de verslaving heeft.  

Hoe kun je uit de verwarrende situatie waarin je zelf zit komen? Je wilt wel het 

goede doen maar je doet het niet. Het wordt helder als je vers 24 en 25 goed 

leest: Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? 

Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. De Heere Jezus wil je leiden. 

Hem mag je daar om danken. Hoe kun je het goede doen en het kwade laten? 

Dat kan als je de Heere vraagt om de leiding in je leven. Probeer het maar niet 

zelf. Je valt steeds weer in dezelfde kuil. Verwacht het van de Heere. Al beraam 

je het onrecht, ga met je gebed naar de Heere, Hij zal dat bidden niet beschamen. 

 

 

Lezen/zingen Psalm 66:6 

 

Gij die God vreest, ik zal u spreken 

van al wat aan mij is geschied. 

Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken, 

of in mijn hart was reeds een lied. 

Zou God mij hebben willen horen, 

wanneer ik onrecht had beraamd? 

Maar Hij nam mijn gebed ter ore, 

Hij heeft mijn bidden niet beschaamd. 



Dinsdag 17 oktober 

 

Lezen Romeinen 8:18-26 

Tekst: Romeinen 8:22 wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en 

gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe 

 

Met een zucht kun je veel duidelijk maken 

In Romeinen acht worden de tegenwoordige tijd en de toekomende tijd met 

elkaar vergeleken. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de 

heerlijkheid van later. Dat is wel mooi beschreven maar op het moment dat er 

lijden is, geeft het wel vertroosting maar het neemt het lijden van dit moment 

niet weg. Ook de Heere Jezus heeft geleden. Hij vroeg zelfs aan Zijn Vader of 

de drinkbeker aan Hem voorbij mag gaan. Maar dat is niet gebeurd. Hij moest 

de drinkbeker geheel leeg drinken. Anders gezegd: Hij moest het lijden en 

sterven geheel volbrengen. Ook Hij wist dat na het lijden en sterven er een tijd 

komt die heerlijk zal zijn. Dat is een tijd die altijd door zal gaan. Tijdelijk lijden 

is niet te vergelijken met eeuwige heerlijkheid, maar wat kan er reikhalzend naar 

uitgezien worden dat het lijden voorbij is. De schepping is na de zondeval in het 

paradijs onderworpen aan verderfelijkheid. Niets is meer blijvend. Naast goede 

vruchten doet onkruid zijn best om deze aan te tasten. Het is mooi beschreven in 

vers 22: wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in 

barensnood verkeert tot nu toe. Wie weten dit? Dat zijn die geloven dat de Geest 

hun zwakheden te hulp komt. Dat is de Geest Die pleit voor ons met 

onuitsprekelijke verzuchtingen.  

 

Met een zucht kun je veel duidelijk maken. Wie heeft het niet gedaan in het 

verleden. Een slaak van verzuchting. Een persoon die je lief hebt komt weer 

terug na een reis waarin van alles zou kunnen gebeuren. Blij dat zij of hij terug 

is, laat je een zucht. een diepe uitademing waarbij je een zacht geluid maakt, 

ontsnappen. Gelukkig, denk je, alles is goed. Met die zucht, samen met je 

gezichtsuitdrukking, zien anderen dat je heel erg bent opgelucht. Er valt een last 

van je af. Als je ergens mee zit, kan het ook zijn dat je aan het zuchten bent. Je 

denken wordt helemaal vervuld van dat ene waar je over in zit. Je denkt daarbij: 

komt het wel goed? De Heere kent al je verzuchtingen. Met een zucht kun je 

veel duidelijk maken. Aan een zucht heeft de Heere genoeg om te weten wat er 

in je leeft. Hou vol. Je weet dat de verzuchtingen tijdelijk zijn. Er is één moment 

waarop je de laatste zucht slaakt. Dat is het moment waarop je voor de Heere 

verschijnt. Dan mag je een zucht van heerlijkheid slaken: eindelijk, het is zo ver, 

ik mag Hem nu eren zonder zorgen. Dan zucht je  “Vader!” dank U voor Uw 

Zoon. U komt de eer toe voor altijd. 

 

Lezen/zingen Gezang 90:6 

 

Zijn Geest wil in mij wonen,   Al wat de Heer vanbinnen 

Hij richt mijn wens en wil,   geplant heeft, rijpt tot vrucht. 

en wat er ook mag komen,   Hij is de Geest, die in mij 

Hij spreekt en maakt mij stil.   en met mij “Vader!” zucht. 



Woensdag 18 oktober 

 

Lezen Romeinen 11:33-36 

Tekst: Romeinen 11:33   

O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe 

ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! 

 

Kies je voor armoede of voor rijkdom? 

Misschien denk je wel, wat een vreemd thema. Kies je voor armoede of voor 

rijkdom? Bij veel mensen valt er niet veel te kiezen. Het spreekwoord zegt het: 

als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Rijkdom of 

armoede daar kun je niet voor kiezen. Wat wel kan, is,  proberen om rijk te 

worden door iets te gaan ondernemen. Je maakt een plan. In dit plan zet je alle 

voordelen en nadelen, alle zekerheden en risico’s, op een rij. Als alles goed gaat 

word je rijk. Maar, hoeveel mensen hebben het niet meegemaakt: je hebt alles 

goed voor elkaar, het geld stroomt binnen, en dan komt er de bankencrisis. 

Dingen waar je niets aan kunt doen, slokken je winst op. Bedrijf weg. Rijkdom 

weg. Alle zekerheden weg. Kiezen voor rijkdom of armoede kan dus niet. 

Kies je voor armoede of rijkdom? Die vraag was toch al beantwoord? Jawel, 

maar er is nog een hele andere soort rijkdom. Dat is de rijkdom van gelukkig 

zijn. Hiermee kun je twee kanten op: gelukkig zijn in het heden of gelukkig zijn 

omdat je weet dat er een rijke toekomst staat te wachten. Als je gelukkig bent 

omdat je geniet van alles wat je in je leven meemaakt en hebt gekregen, dan is 

dat fijn. Maar, vergeet daarbij niet Degene Die er voor heeft gezorgd dat je rijk 

bent doordat je gelukkig bent. Als je Hem niet vergeet dan komt daar een nog 

grotere rijkdom voor in de plaats. Dat is dat je weet dat er een rijke toekomst 

staat te wachten. Dan gaat het er niet om of je gelukkig bent maar of je de 

Geluksbrenger, de Heere, wilt danken en eren. Dan gaat het er niet om of je 

gelukkig bent, maar je bent het dan wel.  

In het korte Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen gaat het ook over rijkdom. 

Het gaat over de diepte van de rijkdom van God. Hij is rijk aan wijsheid. Hij is 

rijk in al Zijn heerlijkheid. Hij wil jou in Zijn rijkdom delen. Hij heeft geen 

raadsman nodig, want Hij is Zelf rijk aan wijsheid. Hij wil wel jouw Raadsman 

zijn. De belangrijkste raad die Hij je geeft is: geloof in de Heere Jezus. Geloof in 

je Zaligmaker. Dan kun je het laatste vers, door de kracht van Hem, volmondig 

nazeggen: Hem zij de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Achteraf zeg je dan: 

niet ik heb gekozen voor armoede of rijkdom, maar Hij heeft mij rijkdom 

geschonken. 

 

Lezen/zingen Gezang 352:5 

 

Heilige gedacht'nis van des Heren dood! 

Leven schenkt Ge ons mensen, Heiland, levend Brood. 

Geef mijn geest te leven uit uw overvloed, 

schenk ons van uw rijkdom, kennis, klaar en zoet! 

 

 



Donderdag 19 oktober 

 

Lezen Romeinen 12:1-8 

Tekst: Romeinen 12:6 En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de 

genade die ons is gegeven 

 

Je kunt niet alles maar wat je kunt, doe dat goed 

Mensen zijn verschillend. Dat was al vanaf het begin zo. Van de eerste zonen 

van Adam en Eva was Kaïn landbouwer en Abel schaapherder. Ook Paulus 

spreekt over de verschillen tussen mensen. Eerst schrijft hij iets dat voor 

iedereen geldt. Dat is: zorg goed voor jezelf. Zorg goed voor je lichaam en voor 

je geest. Wordt niet gelijkvormig aan de wereld. Daarin hebben mensen alleen 

zichzelf op het oog. Goed voor jezelf zorgen, is nodig om als christen in dienst 

te kunnen staan van de Heere en van je naaste. Dat kan niet als je jezelf 

verwaarloost.  Hierbij gaat het niet alleen om het lichaam maar ook om de geest. 

Paulus zegt daarover dat je innerlijk moet worden veranderd. Die verandering 

vindt plaats door de kracht van de Heilige Geest waardoor je bent gaan geloven 

dat de Heere Jezus jouw persoonlijke Zaligmaker is. Van daaruit is je 

gezindheid vernieuwd en kun je het onderscheid maken tussen wat wel en wat 

niet de wil van God is. Paulus heeft duidelijk gemaakt wat de basis is om verder 

te kunnen. Die basis is het geloof door de Heere geschonken. Daarna komt er de 

vraag wat je kunt doen, hoe je in dienst van de Heere kunt staan en in dienst van 

de naaste. Daarbij gaat het over genadegaven. Dat zijn de gaven die de Heere 

jou heeft gegeven uit genade. Niet iedereen kan hetzelfde. Daarom geldt het 

thema van vandaag voor iedereen: Je kunt niet alles maar wat je kunt, doe dat 

goed. Daarbij geldt het gezegde: meten is weten. Voor jou geldt ook: meten is 

weten. Als je nieuwe vloerbedekking gaat kopen dan is het verstandig om eerst 

op te meten hoeveel je nodig hebt. Het zou in de winkel vreemd over komen als 

je zegt doe maar een paar meter. Ik zie thuis wel of het past. Van tevoren ga je 

de kamer waar de vloerbedekking komt opmeten. Zo neem je niet te veel en ook 

niet te weinig mee naar huis. In het geloof is het ook meten is weten. In het 

geloof wil dat zeggen dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Doe dat wat je 

kunt, en doe dat goed. Maar ga ook uitdagingen niet uit de weg. Van jezelf weet 

je wat je kunt. Zorg er hierbij voor dat je een zegen vraagt over wat je gaat doet. 

Ga je onderwijzen, vraag om kracht, ga je mensen bezoeken, dat is het 

dienstbetoon waarover geschreven wordt in vers 7, vraag om kracht. Ga je oude 

kranten ophalen of kleding sorteren voor mensen die ver weg of dichtbij wonen, 

vraag om kracht. Zo kan alles worden gezegend door de Heere en zijn christenen 

samen één lichaam in Christus. Hij schiep ons, Hem behoren wij, Zijn volk, de 

schapen die Hij hoedt. Hij zorgt ervoor dat je voor Hem dienstvaardig zult zijn. 

 

Lezen/zingen Psalm 100: 1 en 2 

 

Juicht Gode toe, bazuint en zingt.         Roept uit met blijdschap: "God is Hij. 

Treedt nader tot gij Hem omringt,         Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

gij aard' alom, zijn rijksdomein,          zijn volk, de schapen die Hij hoedt 

zult voor den HEER dienstvaardig zijn.       en als beminden weidt en voedt." 



Vrijdag 20 oktober 

 

Lezen Romeinen 12:9-21 

Tekst: Romeinen 12: 18  

Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. 

 

Leef in vrede met alle mensen, maar niet om de lieve vrede wil 

De samenvatting van het gedeelte dat we hebben gelezen staat direct in vers 

negen: Laat de liefde ongeveinsd zijn. Vanuit die ongeveinsde liefde heb je een 

afkeer van het kwade en houd je vast aan het goede. Met deze liefde wordt de 

broederlijke - en de zusterlijke liefde bedoeld. Dat is een liefde waarin je niet 

jezelf centraal zet, maar de ander. Door de kracht die de Heere in je hart wil 

leggen, wordt het een hartelijke en ongeveinsde liefde. In de vervolgverzen 

komt een heel aantal woorden voor die samen “hartelijk geloven” betekent.  

Als iemand hartelijk is, dan is deze niet traag. Hartelijkheid tonen is een actieve 

bezigheid. Zet je in, vurig van geest, om de Heere te dienen. Verblijd je in de 

hoop. Dat is een hoop die niet gevestigd is op jezelf of op een betere toekomst 

maar op de Heere. Die hoop is vast en zeker als je volhardt in het gebed. Want 

in het gebed mag je kracht vragen om vurig van geest te kunnen vertrouwen op 

een zekere hoopvolle toekomst. Naast de woorden die het hartelijke geloven 

weergeven, is er nog een heel aantal woorden waarin praktische handreikingen 

worden gegeven om je liefde die in je hart leeft te kunnen tonen. Wees blij met 

de mensen die blij zijn, leef mee met hen die verdriet hebben of rouwen. Wees 

gastvrij en geef anderen, voor zover het mogelijk is, wat ze nodig hebben. Wees 

niet hoogmoedig. Als het goed met je gaat, wat de gezondheid en de financiën 

betreft, kan het al gauw zo zijn dat je tevreden bent met jezelf en je 

omstandigheden. Daar zit het gevaar van hoogmoed in. Wees nederig. Dat is wat 

anders dan jezelf helemaal wegcijferen. Nederig zijn is niet jezelf verlagen maar 

het is de ander hoog achten en dat vanuit de hoogachting die je hebt voor de 

Heere. Als je weet dat de Heere wijs is, zul je het wel laten om jezelf wijs te 

vinden. Vergeld geen kwaad met kwaad. Dat is voor velen niet gemakkelijk. Het 

zal je maar gebeuren dat iemand iets heel ergs heeft gedaan in jouw leven. Iets 

dat onomkeerbaar is en waar je dagelijks mee te stellen hebt. Dan heb je kracht 

nodig om de ander te kunnen vergeven en niet het kwaad met kwaad te 

vergelden. Leef, zo mogelijk, voor zover het van jou afhangt, in vrede met alle 

mensen. Leef in vrede met alle mensen, maar niet om de lieve vrede wil. In 

vrede leven met alle mensen heeft wel zijn grenzen. Gaan mensen grenzen over 

dan is het niet de bedoeling dat je om de lieve vrede wil niets zegt. Opkomen 

voor de Heere en je naaste sluit dit uit. Maar doe dat wel liefdevol en niet 

kwaadaardig. Laat daarin merken Wie het is die de vrede geeft. 

 

Lezen/zingen Gezang 98:3 

 

Daarom, dankt God! De vrede die Hij geeft 

gaat alle redelijk verstand te boven. 

Hij die uw harten in zijn hoede heeft, 

is goed, is God. Gij moet in Hem geloven. 



Zaterdag 21 oktober 

 

Lezen Romeinen 14:1-12 

Tekst: Romeinen 14:7A  Niemand van ons leeft immers voor zichzelf 

 

Christenen zijn verschillend, maar voor de Heere gelijk 

George Orwell schreef Big Brother is watching you. Van hem komt het citaat: 

Iedereen is gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen. Dit gaat over 

het communisme waarin iedereen even belangrijk en even rijk is, maar dat is 

natuurlijk niet zo.   

In het Bijbelgedeelte van vandaag gaat het vooral over de verschillen van 

mensen die geloven in de Heere en waarin ze gelijk zijn. Het begint al direct met 

een belangrijk werkwoord: aanvaarden. Als je kunt aanvaarden dat mensen 

verschillend zijn, zul je minder gauw je eigen mening als uitgangspunt hebben. 

Met elkaar spreken over verschillen van meningen is geen probleem mits het 

geen strijd wordt. Laat een ander in haar of zijn waarde. Als je liefdevol met 

elkaar om gaat, zal dat ook gebeuren. Er worden voorbeelden genoemd van 

verschillen die er kunnen zijn tussen christenen. De een eet alles en de ander eet 

alleen plantaardig voedsel. Er kunnen hele goede redenen zijn om geen vlees te 

eten en er kunnen ook hele goede redenen zijn om dat wel te doen. Het slechtste 

dat je kunt doen is dan de ander minachten. Wie eet, eet voor de Heere, staat er 

geschreven in vers 6, want hij dankt God. Wie niet eet, dankt Hem ook. Als je 

weet dat je zuster of broeder de Heere dankt voor het soort eten dat zij of hij eet, 

wie ben je dan zelf om de ander daarom te minachten. Besef dat je rekenschap 

moet afleggen van alles dat je wel of niet doet. Als christen leef je, als het goed 

is, niet voor jezelf, maar voor de Heere. Christenen zijn verschillend, maar voor 

de Heere gelijk. Er kunnen verschillen zijn, maar door het geloof in Jezus, dat 

nodig is voor ons behoud, zijn we gelijk voor de Heere. Het kan zijn dat er een 

christen is die een bepaalde dag in de week apart houdt. Als dat gedaan wordt 

voor de Heere, dan is het goed. Maar het hoeft niet te betekenen dat iedereen dit 

zo zou moeten doen. Als voorgangers op zondag voor gaan in een christelijke 

samenkomst, zou het goed zijn als ze door de week een dag apart houden voor 

de Heere. Een dag waarop ze niet bezig zijn voor de gemeente maar zich 

afzonderen. Dat kan op allerlei manieren. Voor de een is het familiebezoek, voor 

de ander is het vissen, voor weer een ander in een hoekje met een boekje.  

Wat er ook gedaan wordt, doe het voor de Heere. Juist door even met iets heel 

anders bezig te zijn, kun je daarna weer fris door gaan met je werk als 

voorganger. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor voorgangers. Door een dag rust 

te gunnen voor jezelf, kun je er op een andere dag weer zijn voor een ander. Doe 

het voor de Heere, dan kun je weer met een ruim hart Zijn grote zegen delen. 

 

Lezen/zingen Gezang 106:2 

 

Staat voor elkander open, dient elkaar, 

ieder gelijk hij gaven heeft gekregen; 

maakt om u heen het heil des Heren waar 

en deelt met een ruim hart Gods grote zegen. 



Zondag 22 oktober 

 

Lezen 1 Korinthe 1:1-9 

Tekst: 1 Korinthe 1:3A Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van 

God die u gegeven is in Christus Jezus 

 

Ben je ook al geroepen? 

De eerste brief aan Korinthe begint met een precieze beschrijving van de 

afzender. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus. Er staat dus niet:  

Ik, Paulus, Ik, christen. Nee, Paulus wijst er al direct op dat hij geroepen is.  

Hij heeft het zelf niet gezocht om apostel te worden. Hij is persoonlijk geroepen 

door Jezus Christus. In onze tijd gebeurt het niet zo vaak dat iemand persoonlijk 

wordt geroepen door de Heere Jezus maar dat was toen ook uitzonderlijk.  

De meeste mensen worden geroepen door andere mensen die Gods woord 

verkondigen. Paulus roept de mensen in Korinthe op, niet om Paulus na te 

volgen maar om te leven uit de genade en vrede van God onze Vader, en van de 

Heere Jezus Christus. Hij roept hen vooral op om dankbaar te zijn. Paulus zegt 

het hen en ons voor: Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van 

God die u gegeven is in Christus Jezus. Hij begint met de belijdenis dat hij 

gelooft in God. Hij zegt niet voor niets: mijn God. Vervolgens zegt hij dat hij 

dankt vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Dat is één 

en dezelfde God. Dat is de Drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.  

Niet alleen Paulus is geroepen maar ook de gelovigen in Korinthe. Dat zien we 

in vers negen. God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap 

van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Zij zijn geroepen door de woorden 

van Paulus of beter gezegd: door Gods woorden die hij heeft doorgegeven. 

 

Ben je ook al geroepen? Als je de Bijbel leest, word je keer op keer geroepen. 

Allereerst om te geloven in de Heere Jezus en daarna om als christen te leven. 

Het kan niet zo zijn dat je gelooft, en dat anderen dat niet weten. Dat betekent 

niet dat je overal en altijd Gods Woord luid verkondigt. Laat de momenten 

waarop je moet spreken over aan de Heere. Hij roept je als Hij vindt dat je moet 

spreken. Leef het vooral voor aan anderen. Het valt op als je onopvallend 

mensen lief hebt vanuit de liefde die de Heere in je hart heeft gelegd.  

Verwacht het van de Heere. Hij is getrouw. Als je het van Hem verwacht zal het 

zo gaan als in het bekende lied God is getrouw:  

God is getrouw, Zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die 

allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van Zijn woorden geen ter 

aarde vallen; en 't werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant, volvoert Zijn hand.  

Ben je geroepen? Vertrouw er dan maar op dat Hij getrouw is. Hij zal je leiden. 

 

Lezen/zingen   Psalm 91:7 

 

Omdat hij Mij zijn hart toewendt,  Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik, 

spreekt God, zal Ik hem leiden;   is hij in angst en vreze, 

omdat hij Mij bij name kent,   dan kom Ik nog dat ogenblik 

hem dekken en bevrijden.   om hem nabij te wezen. 



Maandag 23 oktober 

 

Lezen 1 Korinthe 1:10-17 

Tekst: 1 Korinthe 1:13A Is Christus verdeeld? 

 

Ik ben christen 

Gisteren ging het over het geroepen zijn door de Heere en Wie of Wat de Heere 

is. Hij is getrouw, Zijn plannen falen niet. Vandaag gaat het over hele andere 

dingen: Verdeeldheid. Scheuringen. Ruzies. De kerkgeschiedenis staat er vol 

van en de Bijbel zwijgt daar ook niet over. Bij ruzies kan het gaan om kleine 

dingen en om grote dingen. Bij verdeeldheid en scheuringen is het vaak: harde 

harten en weinig liefdebetoon.  

In de tijd dat mensen een reis van twintig kilometer al een hele onderneming 

vonden, werd het aan jongeren of jong volwassenen wel eens gevraagd: van wie 

ben jij er één. Anders gezegd: hoe heten je ouders of hoe heet je vader. Als je de 

namen van je ouders zei, kon de ander daar veel uit op maken. Je was direct in 

een hokje gestopt. Als afstammeling van iemand werd je ingedeeld in arm en 

rijk, sociaal en asociaal, kerkelijk en niet-kerkelijk. In kerkelijk Korinthe ging 

dat ook ongeveer zo. Van wie ben je er één? Ik ben van Paulus, ik ben van 

Apollos, Ik ben van Petrus en ik ben van Christus. Een gemeente die hiermee al 

in vier verschillende delen uiteen valt. Paulus waarschuwt hiervoor. Hij heeft 

niet heel veel mensen gedoopt. Daar is hij nu blij om. Hij wil niet dat de mensen 

die door hem zijn gedoopt ook werkelijk bij hem gaan horen. Je bent niet 

gedoopt in de naam van Paulus maar in de Naam van God de Vader, God de 

Zoon en God de Heilige Geest. Is Christus verdeeld? Nee, natuurlijk niet. 

Integendeel. Hij wil dat christenen samen één lichaam vormen met Hemzelf aan 

het hoofd. Als het rechterbeen naar links wil en het linkerbeen naar rechts dan 

snapt iedereen dat je struikelt. Daarom is er de oproep om eensgezind te zijn in 

het spreken.  

In een gesprek waarin het geloof ter sprake komt, kan het jou maar zo gevraagd 

worden: wat ben je? Wat is jouw antwoord? Bijvoorbeeld: Ik ben vrijzinnig 

orthodox gereformeerd baptist maar dan in de hersteld evangelische katholieke 

confessionele pinkster modaliteit. Er zijn dikke boeken vol geschreven over alle 

soorten christelijke gemeenten. Wat zou het mooi zijn als we allemaal hetzelfde 

antwoord zouden geven en mensen dan precies zouden weten van Wie we zijn.  

Wat ben je? Het antwoord; ik ben christen. Dat betekent ik ben van Christus, ik 

hoor bij Hem. Hij is mijn Heere en Heiland. Mensen zijn verdeeld. Hou je 

daarom vast aan de Heere. De Drie-enige God is niet verdeeld.  

 

Lezen/zingen Gezang 383:7 

 

O Vader, dat uw liefd' ons blijk', 

o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, 

o Geest, zend uwe troost ons neer, 

Drieënig God, U zij al de eer! 

 

 



Dinsdag 24 oktober 

 

Lezen 1 Korinthe 1:18-27 

Tekst: 1 Korinthe 1: 24 Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als 

Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. 

 

God kiest voor jou, kies je ook voor Hem? 

Wat is wijsheid? Dat kan een vraag zijn waarbij het niet om een probleem gaat, 

maar om de vraag of wijsheid met veel kennis te maken heeft. Soms lijkt dit zo. 

Als er een quiz is, dan komen daar vragen in voor waarop je het antwoord wel of 

niet weet. Dat heeft niets met wijsheid te maken maar alleen met kennis. Je kunt 

professor zijn in de weetnikskunde, maar dat betekent niet dat je wijs bent. Je 

hebt in ieder geval veel kennis van dit onderwerp. Als je wijs bent, dan maak je 

de goede keuzes. God is wijs. Hij maakt altijd de goede keuzes. Hij kiest niet 

voor mensen die wijs zijn in zichzelf maar Hij kiest voor mensen die de wijsheid 

bij de Heere zoeken. God kiest voor jou, kies je ook voor Hem? 

 

Bij straatvoetbal worden spelers gekozen door poten. Twee jongens werpen zich 

op als aanvoerder en gaan poten. Ze staan dan op een behoorlijke afstand van 

elkaar en om de beurt zetten ze de ene voet voor de andere. De achterkant van 

de voorste voet moet de voorkant van de achterste voet raken. Wie als laatste 

een voet kan zetten, mag als eerste een speler kiezen. Daarna mag de ander de 

eerste speler kiezen. Het  kiezen van spelers gaat door tot iedereen is ingedeeld. 

De laatste is meestal degene die niet groot en sterk is. Dat is degene waarin de 

aanvoerders niet veel vertrouwen heeft. Als jij degene bent die als laatste 

gekozen wordt, dan is dat heel vervelend. Je hebt het gevoel dat je de minste 

bent. Juist zij die het minste zijn, daar kiest de Heere voor. Als je beseft dat je 

niet de wijste bent, dat je niet de sterkste bent, ga dan naar de Heere. Hij kiest 

voor jou, kies je ook voor Hem? Op de prediking van Christus, de Gekruisigde, 

kan zowel door Joden als  Grieken op twee manieren worden gereageerd. Of 

Christus wordt verworpen of Christus wordt aanvaard als kracht van God en de 

wijsheid van God. Waar kies je voor? Kies je voor de wijsheid van God,  dat is 

de opperste wijsheid, of kies je voor eigenwijsheid, dat is een wijsheid waarin je 

het allemaal zelf wel weet. Kun je niet kiezen? Vraag de Heere of Hij voor jou 

kiest en dat Hij jou leert om voor Hem te kiezen. Dan geeft Hij je de wijsheid in 

het hart. 

 

Lezen/zingen Psalm 51:3 

 

Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid 

geboren en in zware schuld gebonden. 

Ontvangen heeft mijn moeder mij in zonde, 

zie op mij neer in uw barmhartigheid.   

Gij wilt toch dat ik rein ben binnenin, 

dat ik in trouw en recht voor U zal leven. 

Opdat ik waarlijk zuiver ben van zin, 

hebt Gij uw wijsheid in mijn hart gegeven. 



Woensdag 25 oktober 

 

Lezen 1 Korinthe 2:1-9 

Tekst: 1 Korinthe 2:9B  

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is 

opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. 

 

Door het geloof in de Heere Jezus zul je in alle opzichten volmaakt zijn 

Gods Woord kan op heel verschillende manieren worden verkondigd. Elk mens 

is uniek, dus ook elke verkondiger van Gods Woord is uniek. Wat voor elke 

verkondiger voorop moet staan, is dat de verkondiging er niet voor gaat zorgen 

dat mensen andere mensen gaan verheerlijken maar dat ze de Heere gaan 

verheerlijken. Paulus zegt dat het in zijn verkondiging niet gaat om de 

voortreffelijkheid van woorden of om wijsheid. Anders gezegd: er hoeft geen 

college gegeven te worden op universitair niveau met betrekking tot literatuur en 

wetenschappen. Integendeel. Als de verkondiging in Jip en Janneke taal gedaan 

wordt, zal het gebeuren dat volwassenen als een kind gaan geloven in de Heere 

Jezus. Het mooie van eenvoudige taal is, dat het niet afleidt van de kern van de 

boodschap. Paulus verkondigt Jezus Christus en Die gekruisigd en niets anders. 

Dat is kernachtig. Dat is eenvoudig en voortreffelijk tegelijk. Als je Jezus 

centraal stelt in de verkondiging dan kan het niet anders dan dat het blijvende 

waarde heeft. 

Er zijn wereldleiders en wijsgeren geweest in het verre verleden die uitspraken 

hebben gedaan die van de ene generatie op de andere generatie wordt 

overgedragen. Toch zijn de wijsheden van deze menselijke grootheden tijdelijk. 

Als Jezus terugkomt dan zijn het de woorden die naar Hem wijzen, die blijvend 

zijn.  

Hoe de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er uit zullen gaan zien weten we niet. 

Er wordt wel over geschreven in de Bijbel maar hoe het werkelijk zal zijn is 

voor ons niet te bevatten. Dat gaat veranderen zegt Paulus in vers 9: Wat geen 

oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is 

opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. Door in 

Jezus te geloven, door de Heere lief te hebben met heel je hart, zal het zo zijn 

dat je het mag zien hoe de heerlijke nieuwe hemel en de voortreffelijke nieuwe 

aarde er uit zal zien. Daar is dan geen bril, geen hoortoestel en geen pacemaker 

voor nodig om dat te gaan ervaren. Door het geloof in de Heere Jezus zul je in 

alle opzichten volmaakt zijn. Volmaakt in het zien, in het horen en in het van 

harte loven van de Heere.  

 

Lezen/zingen Psalm 19:3 

 

Volmaakt is 's HEREN wet,   Des HEREN woord is goed, 

die ons verkwikt en redt,    wie zijn bevelen doet, 

waarbij de ziel herleeft.    zijn hart wordt opgetogen. 

Getrouw en gans gewis    Recht is het woord van God 

is Gods getuigenis,    en louter zijn gebod, 

dat dwazen wijsheid geeft.   een licht voor onze ogen. 



Donderdag 26 oktober 

 

Lezen 1 Korinthe 13:1-13 

Tekst: 1 Korinthe 13:13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, 

maar de meeste van deze is de liefde 

 

De liefde is blijvend voor altijd 

Het woord liefde is moeilijk in andere woorden uit te leggen.  

In een woordenboek staan de volgende uitleggingen van het woord liefde: 

warme genegenheid, opofferingsgezindheid en warme belangstelling.  

In 1 Korinthe 13 zijn veel meer woorden nodig om het woord liefde te 

verklaren. Boven het gedeelte staat: de uitnemendheid van de liefde. Aan het 

eind staat dat er drie belangrijke woorden zijn. Dat zijn geloof, hoop en liefde. 

Geloof en hoop zijn woorden die een vast vertrouwen weergeven. Geloven in en 

hopen op Jezus is dus een vast vertrouwen en een zeker weten dat Jezus de 

Zaligmaker is.  Als je zegt: ik geloof in Jezus, dan zeg je daarmee dat Jezus 

jouw zaligmaker is. Geloof en hoop zijn woorden die minder woorden nodig 

hebben om te worden uitgelegd dan het woord liefde.   

Geloof, hoop en liefde. De slotconclusie is dat de liefde de meeste is van de drie. 

Dat is geen wonder want in vers 7 staat: de liefde gelooft alle dingen en hoopt 

alle dingen. Met het woord liefde worden ook de woorden geloof en hoop 

inbegrepen.  

De liefde is blijvend voor altijd. Als je gelooft dat de Heere Jezus jouw 

Zaligmaker is, dan ben je behouden voor de eeuwigheid. Op het moment dat het 

tijdelijke leven overgaat in het eeuwige leven is het geloof in Hem van 

eeuwigheidlevensbelang. Daarna niet meer want dan ben je volmaakt.  

Dan is het geloof en de hoop niet meer nodig. Die was alleen nodig om zalig te 

worden en niet om zalig te blijven. Wat wel blijft is de liefde.  

De liefde die volmaakt is en ervoor zorgt dat je de Heere volkomen eert.  

In het woordenboek zagen we drie uitleggingen van het woord liefde.  

In 1 Korinthe 13 zien we er veel meer: de liefde is: geduldig, vriendelijk,  

niet jaloers,  de liefde pronkt niet, doet niet gewichtig, handelt niet ongepast, 

zoekt niet het eigen belang, wordt niet verbitterd, denkt geen kwaad,  

verheugt zich over de waarheid, bedekt alle dingen, gelooft alle dingen,  

hoopt alle dingen, verdraagt alle dingen en vergaat nooit. Het is net of het niet 

over een woord gaat maar over een Persoon. Het is de verwoording wat Jezus 

doet en is. Hij is één en al liefde. De liefde van Hem overwint alles. Het kwade 

zal voorbijgaan en de liefde zal voor altijd blijven. Geloof, hoop en liefde.  

Drie verheven dingen maar de meeste van deze is de liefde.  

 

Lezen/zingen Gezang 92:6 

 

Geloof en hoop en liefde worden Dan vieren wij het bruiloftsfeest 

nooit van ons genomen.   en mogen blijde zingen 

Gedrieën bouwen zij de orde  van drie verheven dingen, 

die God zal doen komen.  maar van de liefde 't meest. 

 



Vrijdag 27 oktober 

 

Lezen 1 Korinthe 14:1-10 

Tekst: 1 Korinthe 14:10 Er zijn, al naar het voorvalt, zoveel soorten geluiden in 

de wereld, en niet één daarvan is zonder eigen klank 

 

De klank van jouw stem is uniek, waar gebruik je hem voor? 

Het begint vandaag waar het gisteren mee eindigde: de liefde. Jaag de liefde na.  

Het najagen betekent hier: er je best voor doen. Met heel je hart er alles aan 

doen om in liefde tot God en de naaste te leven. Doe dit niet in eigen kracht 

maar vraag aan de Heere of Hij dit in je hart wil leggen en dan niet één keer.  

Dat is niet genoeg. Vraag het elke keer weer. Na het advies om de liefde na te 

jagen, raadt Paulus de mensen in Korinthe aan om te streven naar geestelijke 

gaven. Paulus raadt ons dit ook aan. Hij maakt onderscheidt tussen twee soorten 

geestelijke gaven: het spreken in talen en het profeteren. Bij het spreken in talen 

is het wel eenzijdig. Dat komt omdat het geen spreken is tot mensen maar tot 

God. Dat is wel goed maar beter is het om te profeteren. Het woord profeteren 

heeft meerdere betekenissen. Vaak denkt men dat profeteren de toekomst 

voorspellen betekent. Maar het betekent ook: het verkondigen of uitspreken van 

een boodschap van God door de werking van de Heilige Geest. Als je het over 

het geloof in de Heere Jezus hebt en je verkondigt daarbij dat iemand zalig is 

door het geloof in Hem, dan is dit ook profetisch. Het gaat dan ook over de 

toekomst, zonder dat het zweverig klinkt. Bij het spreken in talen is dit anders. 

Voor mensen die het niet kunnen verstaan klinkt het zweverig. Het is 

ongrijpbaar en onbegrijpbaar. Daarom vindt Paulus het beter om duidelijke 

Bijbelse taal te profeteren dan te spreken in talen. Nadat de verschillen van 

profeteren en in talen spreken worden vermeld, geeft Paulus aan dat mensen 

allemaal verschillend zijn. Dat verschil is er niet alleen in het uiterlijk maar ook 

in de klank van de stem. Het wordt vergeleken met de geluiden van 

muziekinstrumenten. Ieder instrument heeft een ander geluid. De klank van 

jouw stem is anders dan van al de andere miljarden mensen die er zijn op de 

wereld. De klank van jouw stem is uniek, waar gebruik je hem voor?  

Wat is het belangrijkste waar je de stem voor kunt gebruiken? Dat is de Heere 

danken en eren. Dat is Hem de lof toezingen. Het profeteren is een geestelijke 

gave. Ga niet uit jezelf proberen te profeteren maar vraag de Heere of Hij dat in 

jou wil doen. Het gaat over geestelijke gave en niet om geestelijke toe-eigening. 

Dat geeft rust want dan ga je er niet vanuit dat je zelf gaat profeteren maar dat 

de Heere dit wil doen in jou. Hou het eerst maar op het danken van Hem, dan 

zorgt Hij voor de geestelijke gaven.  

 

 

Lezen/zingen Psalm 147:3 

 

Zingt, zingt om beurt om Hem te danken,     de aarde drenkt met milde regen, 

ontlok de lier de schoonste klanken      het gras doet spruiten allerwegen, 

voor onze God, Hem die in luister      de dieren zegent met zijn gaven 

de hemel dekt met wolkenduister,      en hoort de roep der jonge raven.  



Zaterdag 28 oktober 

 

Lezen 1 Korinthe 16:1-9 

Tekst: 1 Korinthe 16:2 Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij 

zichzelf iets opzijleggen om op te sparen wat in zijn vermogen is, opdat de 

inzamelingen niet pas dan gehouden worden, wanneer ik gekomen ben 

 

Is er structuur in je leven? 

De meeste mensen hebben het nodig: structuur in hun leven. Regelmaat betekent 

dit. Als dat bij iemand doorslaat, dan is deze persoon gestructureerd. Dat is een 

structuur in het leven dat niet doorbroken mag worden en als dit wel gebeurt, 

raakt deze persoon in de war. In de Nederlandse samenleving en ook bij de 

christelijke samenkomsten, is de tijd belangrijk. Het tijdstip waarop een dienst 

begint geeft structuur aan de dag waarop je naar deze samenkomst gaat. Dat is 

niet overal zo in de wereld. In Afrikaanse landen komt het voor dat er niet met 

tijd en tijdstippen wordt gerekend. Alles is minder gestructureerd.  

Paulus schrijft aan de mensen in Korinthe dat het verstandig is om geld voor 

goede doelen op een vast tijdstip apart te leggen. Het is ook goed om het 

inzamelen van het geld op een vaste dag te doen in de week. Als hij dan komt 

hoeft hem alleen maar het ingezamelde bedrag te worden overhandigd. Als er op 

dat moment nog geld ingezameld moet worden, zal de opbrengst veel lager zijn. 

Hij vraagt het niet voor zichzelf maar voor een gemeente die het geld hard nodig 

heeft. In dit geval is dat de gemeente in Jeruzalem.  

We vinden het heel gewoon als er op zondag wordt gecollecteerd. Dit wordt al 

zo lang gedaan, dat niemand er over nadenkt dat het niet altijd zo is geweest. 

Paulus gaf praktische aanwijzingen voor de christelijke gemeenten.  

Daar plukken wij nu nog de vruchten van, ook al ervaren we dit niet zo. Hij stelt 

ook een reisplan op. Als het over zorgen gaat zegt het spreekwoord: iedere dag 

heeft genoeg aan zijn eigen leed. Maar dat sluit het maken van plannen niet uit.  

 

Is er structuur in je leven? Als dat niet zo is, dan zal het vaak voorkomen dat je 

aan het eind van de dag denkt: nu heb ik alweer niet aan de Heere gedacht. Het 

is goed om bepaalde dingen als het lezen uit de Bijbel en het bidden op vaste 

tijdstippen te doen, maar dat hoeft niet helemaal gestructureerd te zijn. Het hoeft 

andere momenten om dit te doen niet uit te sluiten. Het voorkomt wel dat het 

vergeten wordt. Loof de Heere zoveel je kunt. Hij is de Vorst van onze vrede en 

Zijn goedheid en trouw bewijst Hij aan jou elke minuut van de dag. 

 

Lezen/zingen Psalm 89:6 

 

Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand, 

uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. 

Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide 

als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, 

en als herauten gaan U voor op al uw schreden 

uw goedheid en uw trouw, O Vorst van onze vrede. 

 



Zondag 29 oktober 

 

Lezen 2 Korinthe 5:1-10 

Tekst: 2 Korinthe 5: 1A en C Wij weten dat wij een gebouw van God hebben  

 

Waar voel je je thuis? 

Als iemand vaak is verhuisd, zal de ene woning anders worden ervaren dan de 

andere woning. Na een reis is de thuiskomst dan ook verschillend. In het ene 

huis zeg je hier woon ik, hier zijn mijn spullen. In het andere huis kan je stem in 

een slaak van verzuchting fluisterend spreken: heerlijk, ik ben weer thuis.  

Datzelfde kan ook zo zijn als je je in de loop van de tijden bij verschillende 

christelijke gemeentes hebt aangesloten. Daar waar je broeders en zusters zijn, 

daar waar het Woord je hart rechtstreeks aanspreekt, daar voel je je thuis.  

  

Gisteren hebben we een Psalm gelezen, gezongen, waarin het ging over pijlers. 

Recht en waarheid zijn pijlers van het heil die onwrikbaar zijn door de tijden. 

Dat gaat niet over mensen. Dat gaat over de Heere. Hij is onwrikbaar.  

Verwar dit woord niet met liefdeloosheid. Integendeel. Hij is Liefde en zal altijd 

in liefde naar je omzien. Bij Hem mag je je altijd thuis voelen. Bij Hem mag je 

altijd jezelf zijn. Alles wat je bezig houdt mag je met Hem delen.  

 

Paulus heeft het over de tent. Het aardse huis. Dat wordt afgebroken. Het is 

geestelijke taal. Hiermee wordt je lichaam bedoeld. Als je als baby wordt 

geboren, is alles nog heel soepel. Je benen in de nek leggen, is dan geen enkel 

probleem. Als je op hoge leeftijd bent, is het lichaam niet meer zo soepel.   

De tent waar in je woont, je lichaam, is een tijdelijk verblijf. Het verblijf hier op 

aarde is tijdelijk.  Als je gelooft in de Heere Jezus dan mag je weten dat er voor 

jou een woning is waar je eeuwig mag leven. In het Huis van de Heere zijn veel 

woningen. Niemand hoeft bang te zijn dat er te weinig woningen zijn. Als je 

voor de rechterstoel van Christus staat. Dat is de stoel van de Rechter. Dan zal 

aan jou gevraagd worden wat je gedaan hebt waardoor je een woning in Zijn 

huis hebt verdiend. Het enige dat je dan kunt zeggen is: Heere, ik heb niets 

verdiend, maar de Heere Jezus heeft dit voor mij gedaan. Hij heeft volkomen 

betaald voor al mijn schulden. Hij heeft een woning voor mij verdiend.  Als je 

bij Hem mag gaan wonen, dan voel je je pas echt thuis.  

 

Lezen/zingen  Gezang 299: 1 en 2 

 

Voor alle heil'gen in de heerlijkheid       

die U beleden in hun aardse strijd, 

zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 

Halleluja, halleluja! 

 

Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 

Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 

Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 

Halleluja, halleluja! 



Maandag 30 oktober 

 

Lezen 2 Kortinhe 12:1-6 

Tekst: 2 Korinthe 12:2B  

God weet het, dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen 

 

Wat is beter: de derde hemel of de zevende hemel? 

Bij de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten komt er een heel circus 

aan circussen te voorschijn. Binnen de partijen worden eerst verkiezingen  

gehouden om de presidentskandidaat van elke partij over te houden. Er gebeuren 

dan twee dingen. De politici die presidentskandidaat willen worden roemen 

zichzelf en proberen de anderen er onderuit te halen. Zij trekken zich niets aan 

van wat Paulus heeft geschreven. Het eerste dat Paulus schrijft is dat het niet 

gepast is om jezelf te roemen. Paulus wil alleen de Heere roemen. Daarnaast 

zegt hij dat hij wel over anderen kan roemen. Daarin roemt hij niet de persoon 

maar daarin roemt hij Degene die voor de bijzondere situatie heeft gezorgd. 

Iemand heeft het paradijs gezien en heeft onuitsprekelijke woorden gehoord. 

Zelf weet Paulus niet hoe het precies in elkaar zit,  maar hij weet dat God het 

wel weet. Over die persoon zal hij roemen maar niet over zichzelf. Het enige 

waarin hij zichzelf zal roemen, is zijn zwakheden. Voor Bijbellezers is hij een 

beroemde, een bekende persoon. Waarom is hij zo beroemd. Niet omdat hij heel 

veel over zichzelf heeft geschreven maar omdat hij heel veel over levenslessen 

heeft geschreven. Die levenslessen gaan over je houding in dit leven ten 

opzichte van God en je naaste en het zijn lessen die je de weg wijzen naar het 

eeuwige volkomen leven. Dat leven bevindt zich in de derde hemel. Daar is de 

persoon waar Paulus het over heeft, al geweest.  

Het komt weleens voor dat iemand niet ver voor zijn sterven zoiets meemaakt. 

Als je deze hoort spreken over de derde hemel dan schieten woorden tekort. Zo 

mooi is het daar.  

Wat is beter: de derde hemel of de zevende hemel? Wie in de zevende hemel is, 

is volkomen gelukkig. Deze uitdrukking komt uit de Middeleeuwen. Het ging 

over zeven hemelen die worden voorgesteld als een soort verdiepingen in het 

uitspansel. Hoe hoger de hemel is, hoe heerlijker het daar is. De zevende hemel 

komt niet voor in de Bijbel. De Bijbel kent drie hemelen. De eerste hemel is de 

hemel die we zien. De lucht en de wolken. De tweede hemel is de sterrenhemel, 

het uitspansel. De derde hemel is de verblijfsplaats van God en de engelen. Daar 

kunnen we niets van zien, maar door het gelezen Bijbelgedeelte weten we dat 

het bestaat. Bij de Heere te wonen is goed. Dat mag je hart nu al verblijden.  

 

Lezen/zingen Psalm 36:2 

 

Uw heil is als de hemel hoog,   Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, 

uw trouw verheft zich voor ons oog  ja, over mens en dier wilt Gij 

tot in de hoogste wolken.    alom uw vleug'len spreiden. 

Uw recht is als de bergen vast,   Bij U te wonen, HEER, is goed, 

uw oordeel als de vloed die wast,  met spijs en drank in overvloed 

tot schrik voor alle volken.   wilt Gij ons hart verblijden. 



Dinsdag 31 oktober 

Hervormingsdag 

 

Lezen Galaten 1:1-9 

Tekst: Galaten 1:4A Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden 

 

Ben je al hervormd? 

Ben je al hervormd? Anders gevraagd: ben je al tot geloof gekomen? Geloof je 

wat er in de dagtekst staat: dat onze Heere Jezus Christus Zichzelf heeft gegeven 

voor onze, voor jouw zonden. Geloof je dat? Dan ben je hervormd. 

Het is vandaag Hervormingsdag. Op 31 oktober 1517, vandaag precies 500 jaar 

geleden, heeft Maarten Luther een brief met 95 stellingen op de deur van de 

slotkerk van Wittenberg gespijkerd. Dit heeft geleid tot de Reformatie. Maarten 

Luther begon als augustijner monnik en werd later hoogleraar aan de universiteit 

van Wittenberg. Hij schreef 95 stellingen tegen de handel in aflaten. Een aflaat 

is een kwijtschelding van tijdelijke straffen die men zou moeten ondergaan na 

het sterven. Het is een rooms-katholieke traditie. In de tijd van Luther kochten 

veel mensen aflaten tegen woekerprijzen. Een paar stellingen van Luther zijn:  

Het is puur menselijk gedoe, als men beweert, dat de ziel uit het vagevuur 

omhoogschiet, zodra de klank van het geld in de geldkist rinkelt. Eén ding is 

zeker: zodra het geld in de kist klinkt kunnen gewinzucht en hebzucht toenemen, 

maar de voorbede van de Kerk pleit op het welbehagen Gods alleen.  

De ware schat van de Kerk is het heilig Evangelie van de heerlijkheid en de 

genade van God. Maar deze schat is natuurlijk zeer gehaat, want daardoor 

worden de eersten tot laatsten. De schat der aflaten daarentegen is natuurlijk 

bijzonder geliefd, want daardoor worden de laatsten de eersten. 

Paulus waarschuwt de gelovigen in Galatië het Evangelie niet te verdraaien. Die 

waarschuwing geldt ook vele eeuwen later voor de mensen die leefden in de tijd 

van Luther en natuurlijk ook voor ons. Het vagevuur bestaat niet. Je kunt alleen 

gelouterd worden door het geloof in de Heere Jezus. Louteren betekent zuiveren. 

In het oordeel zal tegen je gezegd worden: je bent zondaar. Als je gelooft in de 

Heere Jezus zul je door zijn verzoenend bloed gelouterd, geheel zuiver, voor de 

Heere mogen verschijnen. Dat is gratie. Dat is gratis. Daar hoeft niets voor te 

worden betaald en dat is pure genade van de Heere. 

 

Lezen/zingen Gezang 305:2 

 

O Heer, uw onweerstaanbaar woord          Gij hebt de vaderen bevrijd 

drijft rusteloos de eeuwen voort          en uit het diensthuis uitgeleid 

wat mensen ook verzinnen.           naar 't land van melk en honing. 

En waar de weg onvindbaar scheen          Hervorm, herschep ook ons geslacht, 

mochten wij door geloof alleen           opdat het door de wereldnacht 

de tocht opnieuw beginnen.           de weg vindt naar uw woning. 



Woensdag 1 november 

Eerste dankdag voor gewas en arbeid 

 

Lezen Galaten 6:1-10 

Tekst: Galaten 6:7A laten wij niet moe worden goed te doen 

 

Zie om naar elkaar 

Het is vandaag eerste dankdag voor gewas en arbeid. Deze is op de eerste 

woensdag in november. Er is nog een dankdag. Deze is op de laatste woensdag 

van november in gebieden die te maken hebben met de bietenoogst en de 

visserij. In sommige gemeenten is het op een andere dag in november. Dat is een 

praktische oplossing. Een voorganger kan dan op meer dan één plaats voor gaan.  

In Galaten 6 roept Paulus iedereen op om om te zien naar elkaar. Het omzien 

naar elkaar heeft twee kanten. Het zou vreemd zijn als het alleen maar zou 

doelen op de geestelijke kant. Stel je voor dat je tegen iemand zegt: ga in vrede. 

Stel dat die persoon al weken geen eten en drinken heeft gehad, terwijl je zelf 

overvloed hebt. Dat zou wel heel vreemd zijn. Het gebeurt al veel te vaak dat het 

dagelijkse leven, het gewone leven, wordt losgekoppeld van het geestelijke 

leven. Alsof elk mens twee persoonlijkheden heeft. Nu ben ik een gewoon mens 

en het volgende moment ben ik een gelovig mens. Dat kan toch niet waar zijn? 

Zie om naar elkaar. Heeft iemand iets nodig en kun je zelf hiervan uitdelen, doe 

het dan. Heeft iemand troost nodig, vertroost deze broeder of zuster, heeft 

iemand brood nodig, geef hem of haar te eten.  

Het is dankdag voor gewas en arbeid. Wat mogen we dankbaar zijn voor wat de 

Heere ons allemaal geeft. We hebben nogal eens de neiging om te klagen. Als 

het regent willen we graag zon en als het zonnig is willen we graag regen.  

De Heere geeft ons veel om dankbaar voor te zijn. Laten we dat niet vergeten. 

In vers 9 worden we opgeroepen om goed te doen: laten we niet moe worden 

goed te doen. Dat heeft twee kanten: het goed doen naar de Heere. Dat is de 

dankbaarheid die al werd genoemd. En het omzien naar elkaar. Het goede geven 

van het goede dat je zelf hebt. Heb je zelf wat nodig. Vraag de Heere of Hij 

iemand wil zenden die je kan geven wat je nodig hebt.   

Heel lang geleden had iemand geld tekort. Een broer werd gevraagd of van hem 

geld geleend kon worden. Dat was prima. Sterker nog: er hoefde niets terug 

betaald te worden. Jaren later gebeurt het omgekeerde. De broer komt geld 

tekort. Samen met zijn vrouw wordt het in het gebed aan de Heere voorgelegd. 

De zus had tijdelijk een dubbel inkomen. Ze dacht aan haar broer en wilde het 

geschonken geld terug geven. Het hoefde niet, maar ze wilde het wel. Het gebed 

was verhoord. Zo mag je altijd vragen of de Heere oplossingen wil geven als je 

zelf geen oplossing ziet. Ook als het gaat om praktische problemen.  

 

Lezen/zingen Psalm 66:7 

 

De naam des Heren zij geprezen! 

Hij, die getrouw is en nabij, 

heeft mijn gebed niet afgewezen. 

De Heer is goed geweest voor mij. 



Donderdag 2 november 

 

Lezen Efeze 2:1-10 

Tekst: Efeze 2:10A wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede 

werken te doen, die God van tevoren bereid heeft 

 

Je bent geschapen om goede werken te doen 

Het lijkt in het eerste vers wel de omgekeerde wereld. Je was eerst dood en nu 

ben je levend. Het is ook de omgekeerde wereld. Het is namelijk geen wereldse 

taal maar geestelijke taal. De straf op de zonde is het sterven. Dat is door de 

Heere gezegd in Genesis. Dat is ook waar we steeds mee te maken hebben. Door 

de overtredingen en de zonden ben je in feite al ten dode opgeschreven. 

Behouden worden voor het leven is niet mogelijk in eigen kracht. Levend word 

je als de Heere Jezus je levend maakt. Hoe dat kan, zien we in de vers 4 en 5:   

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, 

waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de 

overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden.  

Door de zonde ben je doodverklaard. Door de Zondeloze, dat is de Heere Jezus, 

ben je levend gemaakt. Uit genade, door het geloof in de Heere Jezus, ben je 

zalig geworden. Dat is een bijzondere genade. Dat is, zoals in vers 7 staat, 

allesovertreffende rijkdom van Zijn genade. Het woord genade zegt het al, maar 

toch wordt het nog eens uitgelegd in vers 8 en 9: zalig ben je geworden uit 

genade, door het geloof. Toegevoegd wordt, dat dit niet uit jezelf komt maar dat 

het een gave van God is. Ook word je niet zalig door goede werken te doen. 

Anders zou je je daar nog op kunnen beroemen. Door het geloof, dat de Heere in 

je hart heeft gelegd, is het mogelijk om goede werken te doen. Niet om daarmee 

een stukje van de zaligheid te verdienen maar omdat je er voor geschapen bent. 

De Heere geeft je het geloof en de Heere geeft je kracht om goede werken te 

doen. Deze goede werken hebben als enige doel dat de genadige Gever de eer 

krijgt die Hij verdient. 

 

Is het wel mogelijk dat iets of iemand die dood is levend gaat worden? Het 

antwoord op deze vraag is heel kort: ja, het kan. Als je naar het zaad kijkt van 

een mosterdboom, dan is het niet voor te stellen dat één heel klein zaadje, dat als 

dood zaadje overkomt, een hele grote levende boom wordt. Je weet dat het kan 

en daarom geloof je het ook. Zo is het ook met mensen. Geboren om te sterven. 

Tenminste na de zondeval. Van oorsprong was het zo niet bedoeld. Geboren om 

te sterven maar door de opstanding van de Heere Jezus en door in Hem te 

geloven is dit sterven een doorgang geworden naar het eeuwige leven. Als dank 

hiervoor ga je , door Zijn kracht, goede werken doen.  

 

Lezen/zingen Gezang 344:4 

 

Want wie hier leeft op zijn gezag,         als nieuw wordt rond hem het bestaan 

die is voor God rechtvaardig,          en in hem vangt het voorjaar aan 

hij vindt zijn handen elke dag          van 's Heren nieuwe aarde. 

tot goede werken vaardig; 



Vrijdag 3 november 

 

Lezen Efeze 6:10-18 

Tekst: Efeze 6:11A Bekleed u met de hele wapenrusting van God 

 

Ben je gereed, dan ben je gered 

In een christelijke samenkomst stond in de gedrukte liturgie een foutje. Op de 

voorkant stond het thema maar middenin de liturgie stond een ander thema. Het 

thema was: wees gereed? Bij de verkondiging stond: wees gered? Toeval bestaat 

niet. Het werd door het typefoutje een mooie woordspeling. Ben je gereed, dan 

ben je gered. Dat is een korte samenvatting van het Bijbelgedeelte dat we 

vandaag hebben gelezen. Daar gaat het over de geestelijke wapenrusting.  

Als legers tegen elkaar strijden, dan maken ze gebruik van twee soorten wapens. 

Dat zijn aanvalswapens en verdedigingswapens. Je kunt nog zulke goede 

aanvalswapens hebben maar als de verdedigingswapens er niet zijn ga je het 

verliezen. Dat geldt ook voor de geestelijke wapenrusting. Een oorlog wordt bij 

voorbaat verloren als er geen goede voorbereiding is. Dat geldt ook voor een 

geestelijke oorlog. Daarom begint het hier met een hele belangrijke opmerking: 

wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.  Als je geestelijk 

wordt aangevallen, ga dan niet als een woesteling in de aanval. Bij voorbaat 

verlies je het omdat je dan in eigen kracht bezig bent. Gesterkt word je als je 

luistert naar wat de Heere tot je zegt in Zijn Woord. Vervolgens komt er de 

opmerking waar al wat over is gezegd: bekleed u met de hele wapenrusting van 

God. Dus niet alleen maar wapenen met een zwaard maar ook met een helm en 

met een schild. Je hebt niet te maken met de strijd tegen een slappeling maar 

tegen de listige verleidingen van de duivel. Zorg er dus voor dat je geheel 

bewapend bent. Vraag of de Heere je wil wapenen. Het gebed is een belangrijk 

wapen in de strijd. Het kennen van Zijn Woord is een belangrijk wapen.  

Het zingen van Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen, daar heeft de 

duivel een hekel aan. Het zijn allemaal belangrijke wapens. Houd je aan de tien 

geboden en de samenvatting hiervan. Als de Heere de liefde in je hart legt, dan 

heb je een heel belangrijk wapen in handen. Het schild, dat is de Heere zelf. 

Door het geloof in Hem wil Hij jouw schild zijn. Hij zal er voor zorgen dat de 

vurige pijlen worden tegengehouden en dat niet alleen, Hij zal er voor zorgen 

dat de vurige pijlen zullen worden uitgeblust. Als je de wapenrusting van God 

compleet hebt, dan ben je gereed en dan ben je ook gered. Hou je vast aan al de 

beloftes van de Heere, dan weet je het zeker: welke verleidingen er ook komen, 

welke wapens er ook gebruikt worden om ervoor te zorgen dat je de verkeerde 

kant op gaat, Hij zal jou op de goede weg leiden. Hij geeft je de volledige 

wapenrusting en zal je leiden op de weg die naar het leven leidt.  

 

Lezen/zingen Gezang 96: 1 en 4 

 

Wordt krachtig in de Heer    Om deze reden doet 

en in zijn sterke macht,     Gods wapenrusting aan, 

de duivel gaat tekeer,     zodat gij als het moet 

weest op zijn list bedacht.    de vijand kunt weerstaan. 



Zaterdag 4 november 

 

Lezen Filippenzen 2:12-18 

Tekst: Filippenzen 2:14 Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen 

  

Wat is het eerste dat je doet bij het bidden? 

Paulus begint zijn brief aan de Filippenzen met het melden van de afzender en 

het eerste dat hij daarna doet, is schrijven dat hij dankbaar is: Hij dankt zijn 

God, telkens als hij aan de gemeente van Filippi denkt. Pas daarna komen de 

raadgevingen. In het gedeelte van vandaag staan ook raadgevingen en hij eindigt 

weer met de dankbaarheid die hij ervaart. Dat is de blijdschap om het geloof van 

de mensen in Filippi. In vers 14 schrijft Paulus het volgende: Doe alle dingen 

zonder morren en meningsverschillen. Elke christelijke gemeente heeft 

gelovigen die bepaalde tradities, geloofszaken en invullingen van 

samenkomsten, verschillend ervaren. De verschillen zijn heel divers.  

Een aantal voorbeelden: het ritmisch of niet-ritmisch zingen van Psalmen,  

de keuze van liederen in kerkdiensten, het wel of niet dragen van 

hoofdbedekking, de lengte van de woordverkondiging, de invulling van de 

woordverkondiging gezien vanuit zonde en genade, kinderdoop en 

volwassendoop, de wijze van het vieren van het Heilig Avondmaal. Deze lijst 

kan nog veel langer worden gemaakt. Als het centrum van de christelijke 

gemeente Christus is, dan is het van belang om niet te morren en niet te 

verzanden in meningsverschillen. Spreken over verschillen is prima, morren en 

boos worden niet. Veel dingen zijn niet uit te leggen aan de wereld. Paulus doet 

de raadgevingen vooral om de christelijke gemeente een lichtend licht en een 

zoutend zout te laten zijn in de wereld. Verzand je in een christelijke gemeente 

in morren en meningsverschillen, dan zal een ongelovige het onaantrekkelijk 

vinden om zich bij deze gemeente aan te sluiten. Hoe kan de negatieve 

uitstraling van een christelijke gemeente veranderen? Dat kan als je het begin 

van de brief van Paulus aan Filippi goed tot je door laat dringen. Dat is het 

antwoord op het thema van vandaag.  

Het thema is: Wat is het eerste dat je doet bij het bidden?  

Paulus deed het voor. Hij begint met het danken van zijn God. Als je begint met 

het danken van de Heere, dan kan het morren over gaan in het vragen om de 

leiding van de Heilige Geest. Vraag daar niet alleen om voor jezelf, maar ook 

voor je broeders en zusters die een andere mening hebben dan je zelf hebt. Door 

het gebed te beginnen met het danken van de Heere, zal er uiteindelijk ook 

blijdschap komen. Morren en meningsverschillen, oftewel het rouwkleed, zal de 

Heere wegdoen en Hij zal jou dan het vreugdekleed aan doen. Dan kun je zingen 

tot Zijn eer. 

 

 

Lezen/zingen Psalm 30:5 

 

Gij hebt mijn weeklacht en geschrei         uw vreugdekleed deed Gij mij aan, 

veranderd in een blijde rei!          dat ik zou zingen tot uw ere 

Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan,         in eeuwigheid, mijn God, mijn HERE! 



Zondag 5 november 

 

Lezen Kolossenzen 2:4-13 

Tekst: Kolossenzen 2:11A In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die 

niet met handen plaatsvindt 

 

Als je hart besneden is, dan is dit onomkeerbaar 

Een voorganger werd als begaafd spreker gekenmerkt. Hij sprak tijdens  een 

kerkdienst van Pasen begin jaren ’80 van de vorige eeuw. In de verkondiging 

werd de opstanding van de Heere Jezus niet genoemd. Het ging over de vrouwen 

die naar het graf gingen. Uitgebreid werden de logica en de onlogica van de 

vrouwen met mooiklinkende redeneringen uiteengezet. Velen gingen blij naar 

huis, behalve degenen die bemoedigd wilden worden voor de toekomende tijd. 

Wat is er niet mooier om met Pasen te horen dan de woorden: Jezus is waarlijk 

opgewekt. Als voorgangers het alleen maar over mensen hebben, dan heeft het 

geen zin om hier naar te luisteren. Het brengt je niet bij de Heere Jezus. Het 

houdt je er eerder vanaf.  

Paulus waarschuwt de gelovigen in Kolosse voor misleiders en verleiders. 

Filosofie kan heel verleidelijk zijn. Maar Paulus zegt hiervan dat het 

inhoudsloze verleidingen zijn. Door te filosoferen wordt  je niet zalig.  Beter is 

het om Gods Woord te overdenken. Daar staan woorden in die ten leven leiden.  

De gelovigen in Kolosse zijn besneden zegt Paulus. Nee, het gaat niet om een 

lichamelijke besnijdenis. Het gaat om de besnijdenis van het hart. Ze hebben 

Christus Jezus als hun Heere en Zaligmaker aangenomen. Als je gelooft in de 

Heere Jezus, dan ben je volmaakt. Betekent dit dat je geen zonden meer doet. 

Nee, helaas kan dat niet worden gezegd. Je blijft strijden, maar de belangrijkste 

beslissing in je leven is al genomen. Als je hart besneden is, dan is dit 

onomkeerbaar. Dat heeft niets te maken met wat je zelf hebt gedaan. Dat heeft 

alles te maken met wat de Heere heeft gedaan. Als Hij voor jou heeft gekozen, 

als Hij jou heeft geheiligd, als Hij jou apart heeft gezet, dan kan geen enkel 

wezen je  van Hem af houden. Eerst was je ten dode opgeschreven door je 

zonden en nu ben je levend gemaakt doordat Hij jouw overtredingen heeft 

vergeven. Paulus was blij omdat de mensen in Kolosse zijn gaan geloven. In de 

hemel is er blijdschap als jij in de Heere Jezus bent gaan geloven. Elk mens die 

tot geloof komt betekent dat het legioen van vereerders van de Heere groter is 

geworden. Geloof je nog niet. Vraag of de Heere in je hart wil komen. Als Hij in 

je hart gaat wonen dan mag je later bij Hem in de hemel wonen. Een mooiere 

toekomst is er niet.  

 

Lezen/zingen Gezang 171:4 

 

Christus wandelt langs de wegen   Het koninkrijk genaakt. 

der wereld zijne toekomst tegen.   Gerede harten, waakt! 

Het licht al aan de horizon.    Dag des Heren... 

Reeds gaat 't eeuwig schijnsel klimmen  Uw heil'gen zijn 

rondom uit alle verre kimmen,    met kleed'ren rein 

zoals geen dageraad begon.    gereed om op het feest te zijn. 



Maandag 6 november 

 

Lezen Kolossenzen 3:5-17 

Tekst: Kolossenzen 3:16B Zing voor de Heere met dank in uw hart. 

 

Ben je al een Hollandse nieuwe? 

Vandaag hebben we de tien geboden uit Kollossenzen 3 gelezen. Eerst worden 

er dingen genoemd die moeten worden gedood. Dat zijn: ontucht, onreinheid, 

hartstocht, kwade begeerte, en hebzucht, die afgoderij is. Eigenlijk zijn het 

allemaal bewoordingen van afgoderij. Als je van jezelf een afgod maakt, als het 

in alles gaat om ikke, ikke en ikke, dan eer je de Heere niet met heel je hart. Dan 

eer je alleen maar jezelf en wil je alleen maar genot voor jezelf. Het is het grote 

gebod dat je overtreedt. Je hebt God niet lief boven alles. Het tweede dat wordt 

genoemd is de liefde tot de naaste. Als je uitingen hebt van woede, slechtheid, 

laster en liegen, dan heb je je naaste niet lief als jezelf. Na de negatieve 

benadering van de oude mens, de mens die niet gelooft, wordt de positieve kant 

van de nieuwe mens benadrukt. Dat is de mens die tot geloof is gekomen. 

Daarbij wordt begonnen met te melden dat er geen onderscheid is naar afkomst. 

Een christen is van Christus. Jezus kijkt niet naar je uiterlijk. Hij kijkt alleen 

naar je innerlijk. Hij wil alleen maar weten of je van Hem houdt. Heel veel 

mooie woorden worden er genoemd hoe een christen hoort te zijn. Onder 

andere: Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met 

innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid 

en geduld. Dat is toch onmogelijk om dit allemaal te kunnen doen en te kunnen 

zijn? Dat klopt. De Heere kan het doen in jou. Daarvoor moet je wel geloven in 

de Heere Jezus Die dit alles heeft gedaan en nog steeds doet. Je kunt het niet 

zelf. Je moet een Hollandse nieuwe worden. 

Een man die al heel lang op straat leefde en dagelijks dronken door de straten 

liep werd Ouwe Jan genoemd. Velen in zijn woonplaats kenden hem niet anders 

als Ouwe Jan. Op een bijzondere dag in zijn leven kwam Hij tot geloof.  

De Heere had zijn hart aangeraakt en zijn leven was totaal veranderd. Hij liep 

over straat en iemand riep tegen hem: hé Ouwe Jan hoe gaat het met je? Hij riep 

terug: ik ben niet meer Ouwe jan, ik ben Nieuwe Jan. 

Ben je al een Hollandse Nieuwe? Is het bij jou net als bij Ouwe Jan. Is het al 

Nieuwe … ? vul hier je naam maar in. Dan ga je de woorden van onze dagtekst 

doen, elke dag weer: Dan ga je zingen voor de Heere met dank in je hart.  

De Ouwe uit Psalm 26 vers 4 wordt dan de Nieuwe van vers 5 niet in eigen 

kracht maar door de kracht van de Heilige Geest. 

 

Lezen/zingen Psalm 26: 4 en 5 

  

O HEER, verstoot mij niet            Verenigd in uw naam 

als een die bloed vergiet,             met allen die tezaam 

of die zijn handen heeft gevuld            U dienen met oprecht gemoed, 

met schandelijke handel.             zal ik uw lof verheffen. 

Onstraf'lijk is mijn wandel:            Mijn weg is recht en effen: 

verlos mij, stel mij buiten schuld.           ik treed U zingend tegemoet. 



Dinsdag 7 november 

 

Lezen 1 Thessalonicenzen 4:1-8 

Tekst: 1 Thessalonicenzen 4:6A Laat niemand over zijn broeder heen lopen en 

hem bedriegen door zijn handelwijze 

 

Laat niet over je heen lopen 

1 Thessalonicenzen 4 is een oproep voor een opwekking tot heilig leven. Die 

opwekking hebben wij ook nodig. Als we gehoor geven aan deze oproep, dan 

zien anderen dat aan ons. Het zou mooi zijn als dit zou gaan werken als een 

olievlek. Als een olietanker een aanvaring krijgt en de olie uit het schip loopt, 

dan ontstaat er vaak een kilometerslange olievlek. Het gevolg hiervan is een 

milieuramp. Een ramp voor onder andere vissen en vogels. Als christenen heilig 

leven dan betekent dit dat ze een aparte levensweg bewandelen waarin de liefde 

centraal staat en de verkeerde dingen niet worden gedaan. Als daardoor anderen 

tot geloof komen, werkt het als een olievlek. Een opwekking is dan in gang 

gezet. Deze opwekking is ook nodig in ons land. Hoe het heilig leven eruit ziet, 

wordt in een aantal verzen uitgelegd. Dat is wandelen en God behagen door je te 

onthouden van ontucht en door niet over je broeder of zuster heen te lopen en 

deze niet te bedriegen door je handelwijze. Het is een oproep van God zelf. 

In vers 7 staat: God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in 

heiliging. Geef je gehoor aan deze oproep? 

In de dagtekst staat: laat niemand over zijn broeder heen lopen. Daarmee 

worden een aantal dingen bedoeld. Niet alleen het schofferen van mensen waar 

ze bij zijn maar ook het roddelen waar deze mensen niet bij zijn.  

De oproep van het thema is het omgekeerde. Laat niet over je heen lopen. Je zou 

kunnen denken dat het tegen de oproep van Jezus in gaat. Hij zei: als iemand u 

voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het 

bovenkleed. De oproep van Jezus is bedoeld om de ander beschaamd te laten 

staan. De oproep van vandaag is dat je je laat gelden als de Heere in het geding 

komt. Kom op voor de Heere maar doe het op een overdachte manier.  

Eens werd er gevloekt in een bus. De mensen kenden elkaar en wisten dat er ook 

christenen in de bus zaten. Een reactie werd bewust uitgelokt. Een christen sprak 

de persoon direct op zijn gedrag aan, maar het gevolg hiervan was dat er nog 

meer gevloekt werd. Beter is het om met zo iemand later op een rustig moment 

in gesprek te gaan. Je kunt de Heere vragen in het gebed om Zijn leiding.  

Dan kom je op voor de Heere en laat je niet over je heen lopen.  

 

Lezen/zingen  Gezang 103:3 

 

Die van de aarde vrijgekocht   één met het heilig trekkend volk 

nu rusten van hun werken,   in liefde en in hope. 

zij spreken en getuigen nog   Geprezen zij zijn naam! 

om ons geloof te sterken,    Hij doet ons veilig gaan! 

dat wij omgeven door de wolk   Komt, zingen wij tezaam 

de weg ten einde lopen,    met alle heiligen! 

 



Woensdag 8 november 

 

Lezen 1 Thessalonicenzen 5:1-11 

Tekst: 1 Thessalonicenzen 5:11A Bemoedig elkaar 

 

Wat doe je: somberen of bemoedigen? 

Het gaat vandaag over de wederkomst van Christus. Wanneer dat gebeurt, is bij 

geen mens bekend. Alleen de Heere weet wanneer dit gaat gebeuren. Laat je 

daarin niets wijsmaken. Mensen die zeggen dat het op een bepaalde datum gaat 

gebeuren, weten er niets van. Mensen die zeggen dat het nog heel lang gaat 

duren, weten er ook niets van. Daarom is er ook de waarschuwing. Verwacht 

Hem elk moment. Jezus komt als een dief in de nacht.  

Dieven in de nacht, daar ben je goed op voorbereid als het goed is. Voor dieven 

in de nacht zet je natuurlijk niet je deuren en ramen wijd open met een bord in 

de tuin: dief je bent welkom, alles staat gereed om mee te nemen.  

Zo vanzelfsprekend als dit is, zou het ook vanzelfsprekend moeten zijn voor een 

christen dat Hij de Heiland elk moment terug verwacht. Als je een mens van de 

dag bent, dan ben je waakzaam. Dan ben je niet van de duisternis maar van het 

licht. Dan ben je voorbereid op alles wat gaat komen. Je bent dan bekleed met 

het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op zaligheid als helm. Dan 

ben je goed beschermd. Niet omdat je jezelf beschermt maar omdat de Heere je 

beschermt tegen alles wat je van Hem af kan houden.  

De hoop die hier wordt genoemd, is een zekerheid. Op de Heere kun je aan. Hij 

is als een vuurtoren. Als een schip in de nacht vaart dan was het in het verleden 

erg belangrijk om de vuurtorens in de gaten te houden. Elke vuurtoren heeft zijn 

eigen lichtsignalen. Zo wist de schipper precies waar hij was en waar hij veilig 

aan wal kon gaan. De vuurtoren is voor hem een veilige zekerheid dat hij goed 

zal aanmeren en niet vast komt te zitten op een zandbank waarbij het schip zou 

kunnen gaan scheuren. Een criminele standjutter maakt ook gebruikt van 

lichtsignalen. Van ver lijken deze op de lichtsignalen van de vuurtoren. Daarom 

was het erg belangrijk dat de schipper goed oplette. Is het de vuurtoren of zijn 

het andere lichtbronnen die lichtsignalen uitzenden. Zo is het ook met het lezen 

van de Bijbel. Laat je je leiden door de Heilige Geest of laat je je leiden door je 

eigen overwegingen? Anders gezegd: wat doe je: somberen of bemoedigen.  

De Heere laat hier optekenen dat Hij ons niet heeft bestemd tot toorn, maar tot 

het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus. Dat is het 

heerlijke Evangelie waarbij je niet gaat somberen maar waarmee je bemoedigd 

wordt. Dit Evangelie mag je ook gebruiken om anderen te bemoedigen.  

De Heere zelf zal je bemoedigen. Hij maakt het goed met ons. Hij staat ons bij 

en gaat aan onze zij, ook vandaag en morgen en alle dagen hierna. 

 

Lezen/zingen Gezang 441:8 

 

Komt, laat ons voortgaan, kind'ren!   Ja, Hij bemoedigt ons 

De Vader staat ons bij.     en zendt in de verschrikking 

Zou soms de last ons hind'ren,    zijn zon tot een verkwikking: 

Hij gaat aan onze zij.     Hij maakt het goed met ons! 



Donderdag 9 november 

 

Lezen 1 Timotheüs 1:12-17 

Tekst: 1 Timotheüs 1:15A Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming 

waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken 

 

Eerst was er Pexit. Wat nog komt is Wexit en dat betekent tegelijk dexit  

Paulus heeft in één zin het belangrijkste gedeelte van de Bijbel verwoord.  

Hij schrijft: Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat 

Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken.  

Hij is niet gekomen voor rechtvaardigen. Rechtvaardigen zijn mensen die de 

rechtvaardigheid in zichzelf zoeken. Paulus was, voordat hij was stilgezet in 

Damascus, zo’n rechtvaardige. Hij dacht dat hij heel veel goede werken deed 

door christenen te vervolgen. Hij zag de christenen als godslasteraars omdat ze 

zeiden dat Jezus de Zoon van God is. Als je niet gelooft dat Jezus zowel mens 

als God is, dan kan er geen andere conclusie worden getrokken dan dat degenen 

die dit wel geloven godslasteraars zijn. Gelukkig is Paulus bekeerd van de 

heilloze weg om christenen te veroordelen. Hij werd zelf een christen en zegt in 

onze dagtekst dat het Woord betrouwbaar is. Christus Jezus kwam voor 

zondaars, geloof je dat? Neem het maar aan dat Christus Jezus in de wereld is 

gekomen om jou zalig te maken. Dan ben je verzekerd van een plaats waar de 

Koning van de eeuwen, de alleen wijze God, de eer en heerlijkheid krijgt in alle 

eeuwigheid.  

Wat betekent dat: de eeuwigheid.  

Eerst was er Pexit. Wat nog komt is Wexit en dat betekent tegelijk dexit.  

Het lijkt op een puzzel, maar het is eenvoudiger dan het lijkt. Exit is een Engels 

woord dat uit of voorbij betekent. Pexit is het Paradijs dat voorbij is. Het 

Paradijs waar Adam en Eva niet meer mochten zijn. Wexit is de zondige Wereld 

die voorbij gaat. Als deze voorbij is, is het ook dexit. Het is dan helemaal 

gedaan met de duivel en zijn listigheden. In het paradijs waren maar twee 

mensen. In de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde zullen veel meer mensen 

zijn dan twee. Wat een heerlijke toekomst wacht de Heere. Al de Zijnen zullen 

Hem dan eren in volkomenheid. Hoor naar Hem en Zijn Woord. Roemt allen 

Zijn Waarheid. Hij is je heil en je rots. 

 

Lezen/zingen Gezang 8:2 

 

De Heer roep ik uit, want de Heer is zijn naam! 

Roemt allen tesaam' 

het werk van de Heer, de volkomenheid Gods, 

want Hij is uw heil en uw rots! 

Roemt allen zijn waarheid! Hij doet wat Hij zegt: 

zijn wegen zijn trouw en zijn paden zijn recht. 

Roemt allen zijn grootheid! Hij heeft het volbracht 

en zal het volbrengen voor ieder geslacht. 

Bereid nu uw harten, bereid nu uw oren 

om naar Hem te horen! 



 Vrijdag 10 november 

 

Lezen 1 Timotheüs 2:1-8 

Tekst: 1 Timotheüs 2:6A Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen 

 

Jezus kwam voor iedereen 

Paulus vraagt om voorbede voor iedereen. Eerst voor koningen en hoogge- 

plaatsten. Niet omdat zij in hoger aanzien zijn. Voor de Heere is iedereen gelijk. 

Iedereen kan zalig worden want Jezus kwam voor iedereen. Iedereen moet om 

zalig te worden in Hem geloven als de persoonlijke Zaligmaker. Dat geldt voor 

hooggeplaatsten en ook voor laaggeletterden. De voorbede voor koningen en 

hooggeplaatsen wordt eerst genoemd omdat zij er voor kunnen zorgen dat wij 

een rustig en stil leven kunnen leiden. Niet om zo rustig onze eigen gang te 

kunnen gaan, maar om voor Gods aangezicht te kunnen wandelen. Wandelen 

voor Zijn aangezicht betekent in alle rust Hem de eer kunnen geven die Hij 

verdient. De Heere wil dat iedereen zalig wordt. Is dat de algehele 

verzoeningsleer? Nee, dat niet. De Heere heeft ons zo geschapen dat we keuzes 

kunnen maken. Waar kies je voor? Kies je voor de Heere of verwerp je Hem.  

Hij wil dat je zalig wordt. Aan Hem zal het niet liggen.   

Er is één God. Dat hebben we gelezen. Om bij Hem te kunnen horen, hebben we 

een Middelaar nodig. Er is één Middelaar Die tussen God en de mensen in staat. 

Dat is Christus Jezus. Door in Hem te geloven zal Hij jouw persoonlijke 

Middelaar zijn.  

Als er conflicten zijn tussen twee groepen mensen, dan wordt nogal eens 

gezocht naar iemand die kan bemiddelen. Als de standpunten van de twee 

groepen zo vast staan dat er niet op een redelijke manier overlegd kan worden, 

kan iemand die niet behoort tot de twee groepen hier realistisch naar kijken. 

Deze middelaar zal proberen de twee groepen bij elkaar te brengen en 

oplossingen zoeken die voor beide groepen acceptabel zijn.  

Jezus is Middelaar. Hij staat tussen de Heere en de mensen in. De kloof is zo 

groot dat deze niet te overbruggen is. De Almachtige is de Zondeloze en de 

mensen staan hier als zondaars mijlenver vandaan. Om in genade aangenomen te 

kunnen worden is het nodig dat er een Middelaar is die zondeloos is en Die de 

straf op de zonden als offer op zich neemt. Dat heeft de Middelaar Christus 

Jezus gedaan. Door in Hem te geloven, zul je zalig worden omdat de Heere de 

Middelaar volledig accepteert. Hij is de Brug die we nodig hebben. Hij heeft de 

straf die wij verdienen op Zich genomen en de kloof tussen de Heere en de 

mensen overbrugt. De Heere heeft hiervoor gezorgd.  Looft Hem allen! 

 

Lezen/zingen  Psalm 68:5 

 

Gij godenbergen voor Gods oog,  Ontelbaar is de ruiterstoet 

gij machten met uw hart zo hoog,  waarmee de Heer zijn intocht doet 

die op dit Sion neerziet,    aan 't hoofd van zijn vazallen, 

hier koos de HEER zich vaste voet,  Hij voert de volkeren rondom 

hier stichtte Hij zijn huis voorgoed,  schatplichtig naar zijn heiligdom, 

buigt u dan neer in eerbied!   gij mensen, looft Hem allen! 



Zaterdag 11 november 

 

Lezen 1 Timotheüs 5:17-25 

Tekst: 1 Timotheüs 5:19 Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, 

tenzij er twee of drie getuigen zijn 

 

Cui honorem, honorem deberi 

Het was in de tijd van Paulus niet anders als in onze tijd. Mensen hebben de 

neiging om te roddelen. Vooral over mensen die voor het voetlicht treden. 

Bijvoorbeeld dominees en ouderlingen of koningen en prinsessen of bN-ers  

(bekende Nederlanders) in allerlei vakgebieden.  

Er klinkt in vers 19 een waarschuwing door. Neem niet zomaar aan dat iemand 

die voor het voetlicht treedt, schuldig is aan de beschuldigingen die slechts één 

persoon uit. Neem de beschuldiging pas aan als er twee of meer betrouwbare 

getuigen zijn. Het woord betrouwbare staat er niet bij maar dat is natuurlijk wel 

voorwaarde. Bij de veroordeling van de Heere Jezus werden ook getuigen 

opgeroepen. Deze waren niet betrouwbaar.  

 

In onze dagtekst zit nog iets waar je in eerste instantie misschien niet aan denkt. 

Dat is de andere kant. Ben je zelf een getuige van iemand die ergens schuldig 

aan is, beschuldig deze dan niet direct in het openbaar. Beter is om eerst in 

gesprek te gaan. Heeft dit geen resultaat, zorg er dan voor dat je niet alleen staat 

maar dat er nog meer getuigen zijn om de beschuldiging te kunnen uiten.  

Het beschuldigen van iemand kan nooit bedoeld zijn om iemand te beschadigen. 

Integendeel. Het is juist de bedoeling om zo iemand weer op het goede pad te 

krijgen en dat anderen op het goede pad blijven.  

 

In het Bijbelgedeelte van vandaag worden nog meer onderwerpen behandeld.  

Er wordt aangeraden om niet alleen maar water te drinken maar ook een beetje 

wijn. Al lang geleden werd vastgesteld dat bepaalde kruiden goed zijn om 

ziekten te genezen of te voorkomen. Een beetje wijn is goed voor de maag en 

tegen allerlei kwalen staat er geschreven.  

 

Het thema van vandaag is: Cui honorem, honorem deberi. Dat betekent: ere, wie 

ere toekomt. Het is dus niet alleen zo dat er actie wordt verwacht bij misstanden 

maar ook als iemand goede dingen doet mag deze persoon worden geëerd. 

Daarbij moet voorkomen worden dat deze persoon op een voetstuk wordt gezet. 

De Latijnse woorden mogen vooral gelden voor de Heere. Hij is alle eer 

waardig. Laat het thema van vandaag een lijfspreuk worden voor elke dag:  

Cui honorem, honorem deberi. 

 

Lezen/zingen Psalm 99:8 

 

Maakt Hem nu tezaam    die met macht gekroond 

groot, verheft zijn naam.    op de Sion troont. 

Buigt u voor Hem neer,    Houdt Hem hoog in ere! 

Hij is onze Heer,     Heilig is de HERE 



Zondag 12 november 

 

Lezen 2 Timotheüs 1:3-7 

Tekst: 2 Timotheüs 1:5A Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u 

is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en in uw moeder Eunice. 

 

Gezegend door het ongeveinsde geloof van het voorgeslacht 

Paulus dankt de God Die hij van jongs af aan heeft gediend. Hij gedenkt 

Timotheüs in zijn gebeden elke dag. Hij schrijft aan Timotheüs dat hij aan de 

tranen van hem denkt en dat hij ernaar verlangt hem te zien om met blijdschap te 

worden vervuld. Kan dat? Dat je met blijdschap wordt vervuld als je denkt aan 

de tranen van een ander? Het staat er niet bij waarom Timotheüs in tranen was 

maar vermoedelijk heeft het te maken met de gevangenneming van Paulus en 

het afscheid dat daardoor niet eenvoudig was. Daarom is het niet verwonderlijk 

dat Paulus met blijdschap vervuld zal zijn als hij zijn broeder in de Heere weer 

zal ontmoeten. Bij Paulus komen nog meer herinneringen boven.  

Hij herinnert zich het ongeveinsde geloof van Timotheüs en ook dat van zijn 

grootmoeder Loïs en zijn moeder Eunice. Wat ben je gezegend als je voorouders 

hebt die ongeveinsd geloofden. Zij zijn dan goede voorbeelden geweest. 

Het woord veinzen betekent net doen alsof. Ongeveinsd geloven is dus niet net 

doen alsof je geloofd maar het is oprecht met heel je hart geloven.  

Als je veinst dan speel je toneel. Dan ga je op zondag naar een christelijke 

gemeente om positief over te komen op anderen. Dan hou je rekening met 

mensen, maar je houdt geen rekening met de Heere. In de kerkgang veins je 

christen te zijn maar je houdt geen rekening met Jezus Die terugkomt.  

Als je ongeveinsd gelooft, dan heb je dezelfde blijdschap als Paulus. Dan heb je 

een verblijdende verwachting van de wederkomst van Christus.  

Als er iemand emigreert waar je veel van houdt, dan is het moeilijk om afscheid 

te nemen. Tranen vloeien openlijk of in het hart. Als degene die geëmigreerd is 

na jaren weer terugkomt, dan is er grote blijdschap als je hem of haar weer ziet. 

Als je ongeveinsd gelooft, dan zal er ook grote blijdschap zijn als je de Heere 

Jezus ziet. Hij is geëmigreerd vanuit de aarde naar de hemel. Deze emigratie is 

tijdelijk want Hij zal terugkeren. Als Hij terugkeert, zal het tijdelijke omgezet 

worden in het eeuwige. De blijdschap die je nu op bepaalde momenten ervaart, 

is maar een kleine voorafschaduwing van de blijdschap die je door het geloof in 

Jezus voor eeuwig mee mag maken.  Als je gelooft in Jezus en als Hij 

terugkomt, zal je hart blij opspringen en zul je niet treurig zijn. Dan zal er geen 

droefenis meer zijn en zul je alles van de zonnige kant zien omdat Jezus Zelf de 

Zon is die staat te stralen. Dan mag je Hem duizendmaal danken met de laatste 

woorden van Gezang 90 vers 11: wat zijt Gij goed voor mij!  

 

Lezen/zingen Gezang 90:11 

 

Mijn hart wil blij opspringen,   De zon die staat te stralen, 

het kan niet treurig zijn,    o Jezus, dat zijt Gij. 

ik lach en loop te zingen    Ik dank U duizendmalen, 

in louter zonneschijn.    wat zijt Gij goed voor mij! 



Maandag 13 november 

 

Lezen 2 Timotheüs 2:1-9 

Tekst: 2 Timotheüs 2:4A Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de 

zaken van het levensonderhoud 

 

Als je bij het leger des heils hoort, wordt er voor je gezorgd 

Paulus verwoordt het Bijbelgedeelte van vandaag heel beeldend. Lijd 

verdrukkingen als een soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger 

dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud. Dat vinden we 

heel logisch. Als een soldaat zijn land moet verdedigen, dan is het van belang 

dat hij zich alleen maar bezig hoeft te houden met zijn verdedigingstaken. Het 

zou heel vreemd zijn als hij ook nog voor zichzelf zou moeten koken. Dat zijn 

taken van anderen. Als iemand meedoet aan een wedstrijd, krijgt hij alleen maar 

een krans als hij wint en zich aan de spelregels heeft gehouden. Doping was toen 

al verboden. Als een landbouwer zware arbeid heeft verricht dan zou het vreemd 

zijn als iemand anders de vruchten mag plukken. Het zijn allemaal voorbeelden 

die heel logisch klinken. Paulus roept ons in vers 8 op om na te denken.  

Hij vervolgt met de opmerking: laat de Heere u inzicht geven in alle dingen.  

Het gaat dan niet meer om voorbeelden die met het verstand te bevatten zijn.  

Het gaat dan om de vraag of je gelooft dat Jezus uit de doden is opgewekt.  

Het gaat om de vraag of je het Evangelie gelooft. Het kan zijn dat je door dit 

geloof in de boeien wordt geslagen en dat je in de gevangenis wordt geworpen. 

Besef dan dat Gods Woord niet gebonden is. Christenen kunnen gevangen 

worden genomen maar Gods Woord blijft altijd bestaan. 

Het thema van vandaag is: Als je bij het leger des heils hoort, wordt er voor je 

gezorgd. Met het leger des heils wordt niet het evangelische kerkgenootschap 

bedoeld. Het gaat om het leger dat bestaat uit de soldaten van Jezus. Als soldaat 

van Hem wordt er voor je gezorgd. Dat betekent niet dat het leven hier op aarde 

over rozen zal gaan. Het kan zijn dat je juist moet lijden omdat je in Christus 

gelooft. Het betekent wel dat wat de Heere heeft beloofd in Zijn Woord zal 

gebeuren. Zorgen voor het heden zullen er zijn maar zorgen over de eeuwige 

toekomst hoef je dan niet te hebben. Hoor je al bij het leger des heils? Het leger 

dat bestaat uit gelovigen wereldwijd dat maar één doel heeft? Dat is Jezus 

volgen, waar Hij ook heen gaat. Als je Hem volgt, maakt Hij ruim baan en zal 

niemand je tegen houden. In het leger des heils zul je behouden aankomen in het 

land dat alleen maar vrede kent en er nooit meer iemand gebonden zal zijn. 

 

Lezen/zingen Psalm 81:11 

 

Ga niet van Mij heen, 

volg Mij op Mijn wegen, 

sluit u hecht aaneen. 

Waar gij langs zult gaan 

maak Ik u ruim baan; 

niemand houdt u tegen. 

 



Dinsdag 14 november 

 

Lezen 2 Timotheüs 2:20-26 

Tekst: 2 Timotheüs 2:22 Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd.  

Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere 

aanroepen uit een rein hart 

 

Ben je al een vasthoudende jager? 

In een groot huis zijn veel voorwerpen. Sommige voorwerpen vallen direct op. 

Andere voorwerpen zitten misschien wel ergens achterin een lade van een kast. 

Deze zie je pas als je er naar gezocht hebt en deze hebt gevonden. Dat zijn 

voorwerpen die je minder vaak nodig hebt. Zo kan het ook zijn in een 

christelijke gemeente. Sommige mensen treden op de voorgrond. Bijvoorbeeld 

een voorganger. Andere mensen treden niet op de voorgrond maar  bezoeken 

mensen zonder dat anderen het weten. Zowel mensen op de voorgrond als 

mensen op de achtergrond zijn nodig om een gemeente levend te houden.  

In het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen, gaat het over voorwerpen die voor 

eervol gebruik zijn en voorwerpen die voor oneervol gebruik zijn. Er komen 

bemoedigende woorden achteraan. Oneervolle voorwerpen kunnen eervolle 

voorwerpen worden. Anders gezegd: door het geloof in de Heere Jezus worden 

jouw zonden gereinigd door het verzoende bloed van Hem. Daarnaast worden er 

belangrijke aanbevelingen gedaan. Ontvlucht de begeerte van je jeugd.  

Het woord vluchten straalt paniek uit. Als er verleidingen komen, is het goed om 

direct te denken: wegwezen! Die verleidingen, die moet ik zo ver mogelijk van 

mij af houden. Daarna komt de aanbeveling om te gaan jagen. Ben je al een 

vasthoudende jager? Nee, geen jager van dieren maar jager van eervolle 

gedragingen. In het woord jagen zit iets van haast maken. Het betekent dat je het 

niet uitstelt maar het vasthoudend najaagt. Welke gedragingen worden er 

genoemd? Jagen naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede. Dat hoef je niet 

alleen te doen. Ook dat wordt in de dagtekst genoemd. Jaag het allemaal na 

samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. Het is van belang om 

geen ruzie te maken. Daarmee wordt niets opgebouwd. Conflicten zorgen juist 

voor afbraak. Vraag in alles, samen met anderen, om de leiding van de Heilige 

Geest in je leven. Dan zullen er eervolle gedragingen plaatsvinden en zal er 

geestelijke groei zijn. Zo wordt de eeuwige gemeente die geen einde kent al in 

het tijdelijke leven opgebouwd.  

 

Lezen/zingen Gezang 379:4 

 

't Eeuwig leven, zonder ende, 

daar men nacht noch schemering, 

lk noch schaduw ooit en kende, 

daar de zon nooit onderging. 

Alleraangenaamste hoop 

op dien oorsprong aller dagen, 

hoe versterkt gij onzen loop, 

wijl wij zulk een kroon bejagen. 



Woensdag 15 november 

 

Lezen Titus 3:1-7 

Tekst: Titus 3:1 Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten 

onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed 

werk bereid zijn 

 

Een christen is geen lastpost 

Van een christen wordt gehoorzaamheid verwacht. Gehoorzaamheid aan de 

overheden. Zoals het thema van vandaag zegt: een christen is geen lastpost. Wat 

is een christen wel? Dat hebben we gelezen. Een christen is iemand die niemand 

belasterd, die niet strijdlustig is maar welwillend en alle zachtmoedigheid 

bewijst aan alle mensen. Je zou nu kunnen denken dat een christen een doetje is. 

Iemand die helemaal geen eigen wil heeft en alles doet wat overheden hem 

hebben opgedragen. Maar dan is het uitgangspunt verkeerd. Het gaat er om hoe 

je overheden onderdanig bent. Beter gezegd: wat is de bron van waaruit je 

onderdanig bent. Onderdanig zijn heeft een negatieve klank. Alsof je het 

onderspit delft. Alsof je helemaal niets bent. Dat is niet zo, want je bent christen. 

Dat wil zeggen van Christus. Als je van Christus bent dan ben je wel onderdanig 

maar op een eervolle manier. De Bron is Christus. Hij was dienstbaar toen Hij 

op aarde leefde.  

Het woord overheden klinkt afstandelijk. Vergeet niet dat het mensen zijn die bij 

overheden werken. Geef hen de eer die ze verdienen maar geef bovenal de 

Heere de eer die Hij verdient. Dat kan door Hem lief te hebben boven alles en je 

naaste, ook mensen die bij overheden werken,  als jezelf. Dan ben je onderdanig 

en je gehoorzaamt de Heere. Het begint met het gehoorzamen van de Heere en 

van daaruit het gehoorzamen van de overheden. Niet andersom.  

Een christen is geen lastpost. Waarom niet? Omdat hij weet dat de Heere 

barmhartig is. De Heere geeft het goede voorbeeld. Het zou geen wonder zijn als 

Hij niets met ons te maken zou willen hebben. Omdat Hij barmhartig is, heeft 

Hij een weg gebaand om tot Hem te kunnen komen. Hij heeft Zijn Zoon 

gezonden. Jezus is de Zaligmaker. Uit genade mogen wij mede-erfgenamen zijn. 

De erfenis is: dat we door het geloof in de Zaligmaker voor altijd bij de Heere 

mogen zijn als we niet meer op deze aarde wonen. Vanuit de wetenschap dat de 

Heere een genadig God is, mogen we kracht vragen aan Hem om vanuit een 

liefhebbend hart de overheden onderdanig te zijn. Zo mogen mensen die in 

dienst van de overheid werken ervaren wat de Bron is van waaruit christenen 

handelen. De Heere leert het ons, laten we Hem gehoorzaam zijn. 

 

Lezen/zingen Psalm 111:4 

 

Hoe recht is zijner handen werk, 

de waarheid zelf, volmaakt en sterk, 

hoe heilzaam zijn gegeven orde! 

Hij spreekt zijn wil uit en voortaan 

wordt daar nooit meer aan afgedaan, 

ieder moet Hem gehoorzaam worden. 



Donderdag 16 november 

 

Lezen Filemon 1:4-12 

Tekst: Filemon 1:4A Ik dank mijn God  

 

Dankbaar zijn kost geen geld 

Het thema van vandaag bevat een kleine verandering van het gezegde: 

vriendelijk zijn kost geen geld. Het begin van de brieven van Paulus hebben 

meestal als uitgangspunt de dankbaarheid. Hij dankt zijn God. Vanuit een 

dankbaar hart is het onmogelijk om een brief te schrijven die alleen maar bestaat 

uit negativiteit. Paulus gedenkt Filemon steeds in zijn gebeden. Ondanks zijn 

gevangenschap krijgt hij veel informatie over de gemeenten en de personen aan 

wie hij brieven heeft geschreven. Over Filemon heeft Paulus gehoord dat hij de 

Heere Jezus lief heeft en dat hij de gelovigen lief heeft. Hij wenst hem toe dat 

het gemeenschappelijke geloof zich krachtig zal openbaren in de kennis van al 

het goede. Het goede heeft dan betrekking op Christus Jezus.  

Paulus is inmiddels op leeftijd gekomen. Hij zal niet veel gemeenten meer 

bezoeken en ook het schrijven van brieven is binnenkort afgelopen.  

Maar… de verkondiging van het heilig Evangelie gaat door. Het houdt niet op 

bij Paulus. De Heere zoekt Zelf de wegen en personen om Zijn Woord door te 

geven over de hele wereld. Daar mogen we Hem voor danken. 

 

Dankbaar zijn kost geen geld. Laten we daar maar steeds mee beginnen, met het 

danken voor alles dat de Heere ons geeft. Kun je niet danken omdat je midden in 

de ellende zit, vraag de Heere dan om kracht om Hem te kunnen danken.  

Hij schenkt het uit genade. Hij schenkt het zonder dat het je wat kost.  

Filemon is de kortste brief die Paulus heeft geschreven. Het is opvallend dat de 

dankbaarheid niet ontbreekt. Als we zelf een brief schrijven, is dit misschien wel 

een heel mooi voorbeeld.  

In onze tijd kunnen we in korte tijd alle ellende die er in de wereld is, tot ons 

nemen. De media zitten bovenop de ergste dingen die er gebeuren. Wat geeft 

Paulus hier een mooi voorbeeld hoe het ook kan. Eerst danken en daarna 

aandacht voor verbeterpunten en daarna voorbede voor iedereen die dit nodig 

heeft. Zo mag het ook gaan als volgorde in ons gebed. Dit alles tot eer van de 

Heere die alle dankbaarheid waard is. We mogen Hem danken dat Hij ondanks 

al onze zonden nog steeds naar ons omziet.  

 

Lezen/zingen Gezang 71:3 

 

Heer, als wij, melaats van harte, 

tot U roepen uit de verte 

en Gij zegt: gaat heen, wordt rein, 

laat ons als die ene zijn. 

Laat de dank in onze monden 

woorden vinden voor het wonder. 

Laat ons lovend tot U gaan 

om wat Gij ons hebt gedaan.   



Vrijdag 17 november 

 

Lezen Jakobus 1:1-8 

Tekst: Jakobus 1:1B wees verheugd! 

 

Heb je goede redenen om verheugd te zijn? 

Jakobus begint zijn brief heel anders dan Paulus dit deed. Hij schrijft heel kort 

en krachtig wie hij is, aan wie hij schrijft en doet direct een aanbeveling. 

Jakobus hoefde in de brief niet te schrijven wie hij precies was. Dat was toen 

algemeen bekend. Zeer waarschijnlijk is het de halfbroer van Jezus, een zoon 

van Jozef en Maria. Als diensknecht van God en van de Heere Jezus Christus 

schrijft hij aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn. De twaalf stammen 

is een figuurlijke zegswijze voor het volk Israël. Je zou kunnen zeggen: als 

twaalf stammen in de verstrooiing leven, dan zijn ze uit elkaar gedreven en is er 

weinig reden tot vreugde. Toch schrijft Jakobus heel kort: wees verheugd!  

Zijn er wel goede redenen om verheugd te zijn? Na Pinksteren is al direct de 

vervolging van de christenen begonnen. De vreugde zit niet in de verstrooiing en 

ook niet in de vervolging maar wel in het weten dat er na de vervolging hier op 

aarde een tijd komt waarin de mensen die geloven in de Heere Jezus niet meer 

vervolgd en niet meer verstrooid worden maar samen in alle rust de Heere 

kunnen eren. Jakobus heeft nog meer goede aanbevelingen. Het zijn allemaal 

aanbevelingen die je niet in eigen kracht kunt volbrengen. Het gaat over 

volharden in het geloof zodat je volmaakt bent en je geheel oprecht bent en je in 

niets tekortschiet. Schiet je wel tekort in wijsheid, vraag dan aan de Heere of Hij 

je de wijsheid geeft. Dat zegt Jakobus ook tegen jou. Vertrouw op God Die je 

alles kan en wil geven. Twijfelen aan jezelf, dat is niet vreemd. Je kunt je 

afvragen of je wel de goede dingen doet. Twijfel niet aan de Heere. Als je dat 

wel doet lijk je op een golf in de zee. Die golf gaat op en neer door de 

voortstuwende wind. Jakobus zegt ook tegen jou: waai niet met alle winden 

mee. Dat geeft onrust in het hart. Vertrouw op de Heere die je een behouden 

aankomst wil schenken. De golven in het leven kunnen tegen jouw levensschip 

beuken maar uiteindelijk kom je aan land. Dan krijg je vastigheid onder je 

voeten. Niet omdat je zelf zo stevig staat maar omdat de Heere je een vaste 

ondergrond geeft.  

Heb je goede redenen om verheugd te zijn? De belangrijkste reden is dat de 

Heere Jezus volkomen heeft betaald voor jouw zonden, dat Hij is opgestaan uit 

de doden en een plaats bereidt in de hemel voor jou als je in Hem gelooft. Waar 

kun je meer verheugd over zijn dan over zo’n blijde boodschap? 

 

Lezen/zingen Psalm 16:4 

 

Daarom verheug ik mij van harte zeer, 

want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen. 

Naar 't rijk des doods zendt Gij uw vriend niet neer, 

Gij zult U tegen 't graf een helper tonen. 

Het pad des levens doet Gij mij betreden 

en overvloed van vreugde schenkt uw vrede. 



Zaterdag 18 november 

 

Lezen Jakobus 3:1-10 

Tekst: Jakobus 3:2B  

Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man 

 

Ben je volmaakt?  

Stel je het eens voor: een school waar geen leerlingen zijn. Er zijn alleen maar 

docenten. Dat zou heel vreemd zijn. Docenten kunnen niets doen zonder 

leerlingen. Leerlingen zonder docenten, zullen niet veel leren. Zo is het ook in 

het geloof. Niet iedereen kan leermeester zijn. Ben je leermeester, geef je 

Bijbels onderwijs, dan moet dat gefundeerd zijn op Gods Woord en moet het 

verlicht zijn met Gods Geest. Als iemand leraar is, kan deze dat niet zijn zonder 

zijn leerlingen. Vanuit een christelijke gemeente gezien: een herder en leraar 

heeft het nodig dat zijn gemeenteleden voor hem bidden. Alleen een biddende 

gemeente kan worden gebouwd. Groei kan er alleen maar zijn als iedereen 

beseft dat zij of hij zichzelf niets kan leren. Onderwijs hebben we allemaal 

nodig. Zowel gemeenteleden als herders en leraren. Hemels onderwijs krijg je 

door vanuit het ontvangen geloof te lezen uit Gods Woord.  

Ben je volmaakt? Als je in woorden nooit struikelt, ben je volmaakt. Als je nu 

nog zegt dat je volmaakt bent, dan heb je wel een erg hoge dunk van jezelf. Er is 

maar één Mens volmaakt, dat is Jezus. Vanuit het gedeelte dat we hebben 

gelezen, kunnen we Hem als voorbeeld stellen. Hij kreeg heel wat vragen op 

zich afgevuurd. Steeds weer was Zijn antwoord helder en perfect. Hij struikelde 

nooit over zijn woorden. Hij struikelde zelfs niet over zijn gedachten. Wat dat 

betreft zijn wij geheel anders. Wat vindt er niet allemaal in ons hoofd en hart 

plaats als we iets overwegen. Vooral als het gaat over spreken en zwijgen. Zijn 

we op onze teentjes getrapt, dan spreken we onmiddellijk. Wordt een ander op 

zijn teentjes getrapt, dan nemen we het eerst eens in overweging of we iets 

zeggen of dat we zwijgen. Als het over het spreken over de Heere gaat, dan zijn 

hier verschillende kanten aan. Van belang is het dat je zelf en dat anderen Gods 

Naam niet misbruiken. De andere kant is dat we Zijn Naam ook kunnen loven. 

Doen we dat wel genoeg? Als je in dit alles beseft dat je niet volmaakt bent, 

treur dan niet. Hou je vast aan de Volmaakte. De Heere Jezus was volmaakt toen 

Hij op aarde leefde en Hij is nog altijd volmaakt. Op Hem mag je pleiten. 

Verwonder je over Zijn wijsheid. Hij blijft je leiden en Hem vind je altijd aan je 

zijde. 

 

Lezen/zingen Psalm 139: 10 en 11 

 

O God, hoe diep verwonderd ga  Gedachten ongeëvenaard 

ik uw volmaakte wijsheid na.   hebt Gij, o God, geopenbaard 

Hoe schoon is alles wat Gij doet.  in al de werken van uw hand 

Hoe kostelijk in overvloed   gedachten talloos als het zand. 

zijn uw onpeilbare gedachten,   Als ik ontwaak, Gij blijft mij leiden, 

ik overdenk die al mijn nachten.  ik vind U altijd aan mijn zijde. 

 



Zondag 19 november 

 

Lezen 1 Petrus 1:3-9 

Tekst: 1 Petrus 1:8B-9 Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verkrijgt u het 

einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. 

 

Wat je nu ervaart, is tijdelijk 

Het leven op aarde is tijdelijk. Wat je nu ervaart, is tijdelijk. Alleen is het wel de 

werkelijkheid van het moment. Het geeft troost als je weet dat er door het geloof 

in de Heere Jezus een tijd is na dit leven waarin er geen moeite en verdriet meer 

zal zijn. Maar dat neemt dat wat je op dit moment ervaart niet helemaal weg. 

Dat kan ook niet. Het zou onmenselijk zijn als je alle moeilijkheden zomaar weg 

zou kunnen denken. Ook de Heere Jezus heeft op de aarde geleefd met alle 

moeilijkheden die er waren. Hij ging hiermee naar Zijn Vader in de hemel. Dat 

mogen wij ook doen. In gebed alles aan de Vader in de hemel voorleggen.  

Petrus begint in zijn brief met het prijzen van de God en Vader van onze Heere 

Jezus Christus. Hij geeft het goede voorbeeld. Eerst Prijzen. Eerst danken voor 

de genadige Vader Die Zijn Zoon gezonden heeft waardoor je zalig mag worden 

als je in Hem gelooft. Door het geloof wacht er een onvergankelijke, onbevlekte 

en onverwelkbare erfenis. Die onverwelkbare erfenis staat tegenover het 

tijdelijke op de aarde. Als het herfst is zie je bomen met bladeren in hele mooie 

kleuren. Maar als de herfststorm erover waait, vallen de bladeren en verwelken. 

Pas in het voorjaar komen de nieuwe bladeren. Zo gaat het ook met de mensen 

op aarde. Geslachten komen en geslachten gaan. Wat wel blijvend is, dat is de 

onverwelkbare erfenis. De erfenis die de Zoon van de Vader voor ons heeft 

verdiend. Normaal gesproken is een erfenis iets dat niemand kan verdienen. 

Jezus heeft de erfenis wel verdiend en geeft deze erfenis uit genade door aan 

iedereen die in Hem gelooft. Deze erfenis is ook het einddoel van het geloof, dat 

is de zaligheid. Als het einddoel is gehaald, heeft de Vader door de Zoon Zijn 

einddoel gehaald. Dat is dat Hij wordt geprezen door al de Zijnen. Ook al zie je 

Hem niet, Hij ziet jou wel en verheugt zich in jouw geloof.  

 

Lezen/zingen Psalm 103: 6 en 7 

 

De mens is aan het sterven prijs gegeven, 

gelijk het gras kortstondig is zijn leven, 

en als een bloem die naar de zon zich keert, 

maar die ten prooi valt aan de barre winden, 

en knakt en sterft, en is niet meer te vinden. 

Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer. 

 

Maar 's HEREN gunst zal over die Hem vrezen 

in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 

en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 

Zijn heil omsluit de komende geslachten; 

zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 

van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 



Maandag 20 november 

 

Lezen 2 Petrus 1:3-10 

Tekst: 2 Petrus 1:10B  

beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken 

 

Hoe bouw je je geloof op? 

Als je geroepen bent om in de Heere Jezus te gaan geloven, dan is het niet de 

bedoeling dat je daarna stil staat in het geloof. Het geloof in de Heere Jezus is 

niet het einddoel. Dat hebben we gisteren gelezen. Dat de Heere jou heeft 

geroepen om te gaan geloven, moet nog vast worden gemaakt. Dat kan door je 

geloof goed op te bouwen. Hoe bouw je het geloof op?  

Als iemand in het ziekenhuis komt en er moet een heel traject worden doorlopen 

om een bepaalde aandoening te behandelen, dan komt er een behandelplan. Je 

zou het opbouwen van het geloof ook een soort behandelplan kunnen noemen. 

Er worden verschillende dingen van je gevraagd, maar je hoeft het niet zelf te 

doen. Het is de Heilige Geest Die je geloof wil opbouwen. Begin er maar niet 

zelf aan. Als je je eigen geloof wilt opbouwen, wordt het al snel weer 

afgebroken. Verwacht het van de Heere.  

In het Bijbelgedeelte van vandaag zie je hoe de opbouw eruit ziet. Er wordt inzet 

gevraagd. Alle inzet. Als je gelooft, moeten daar veel dingen aan worden 

toegevoegd. Dat is als eerste: deugd. Deugd zou je kunnen vertalen met een 

eerlijke levenswandel. In het geloof is het:  het ontvluchten van de begeerte van 

de wereld. Jezelf niet meer centraal stellen, maar de Heere. Na deugd komt er de 

toevoeging kennis. Na de kennis de zelfbeheersing, de volharding, de 

godsvrucht, de liefde tot broeders en zusters en als laatste de liefde tot iedereen. 

Wat is het heerlijk dat je het niet zelf hoeft te doen. Als je het wel zelf zou 

moeten doen, zou je er moedeloos van kunnen worden. Hoe kun je iedereen 

liefhebben. Ja, ook diegene die jou haat en je altijd aan het vernederen is. Vraag 

de Heere om kracht. Vraag de Heere of Hij jouw geloof wil opbouwen. Als Hij 

je kracht geeft, dan kun je God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. 

Maar in het leven op aarde is dat steeds met vallen en opstaan. In het leven van 

een christen blijft er altijd een spanningsveld over tussen  je eigen wil doen of 

Gods wil doen. Dat houdt je ook afhankelijk. Het behoedt je voor hoogmoed. 

Zet al je vertrouwen op de Heere en niet op jezelf. Dan zal Hij jouw geloof 

opbouwen tot Zijn eer.  

 

Lezen/zingen Gezang 20:2 

 

Hoe goed is 't hun die bouwen 

op Isrels vaste rots, 

hun die zich toevertrouwen 

de trouwe handen Gods. 

Zij hebben 't heil verkregen, 

de allerschoonste schat; 

God leidt hen op zijn wegen, 

hun voet wordt moe noch mat. 



Dinsdag 21 november 

 

Lezen 1 Johannes 1:1-7 

Tekst: 1 Johannes 1:7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht 

is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn 

Zoon, reinigt ons van alle zonde 

 

Het Licht reinigt de duisternis 

De apostel Johannes wordt de apostel van de liefde genoemd. Op hoge leeftijd 

deed Johannes regelmatig de uitspraak: Kinderen, laten we elkaar liefhebben.  

In zijn schrijfstijl kom je de liefde regelmatig tegen.  

Vandaag hebben we een gedeelte gelezen uit de eerste brief van Johannes. Daar 

gaat het over licht en duisternis. Het thema van vandaag is: Het Licht reinigt de 

duisternis. Het Licht staat hier geschreven met een hoofdletter.  

Als het helemaal donker is en iemand doet een kleine zaklamp aan, dan kan het 

licht van deze kleine zaklamp er voor zorgen dat het in een klein gebied niet 

meer donker is. Jezus is het Licht. Als Hij de duisternis verlicht, dan is deze 

totaal verdwenen. In de Bijbel wordt met de werken van de duisternis de zonden 

bedoeld. De Heere Jezus is gestorven aan het kruis op Golgotha. Door in Hem te 

geloven, worden je zonden vergeven. Het Licht reinigt de duisternis wil dus 

zeggen: de Heere Jezus heeft door Zijn offer aan het kruis, door het bloed dat 

toen is vergoten, onze zonden gereinigd. Hou je vast aan het Licht. Wandelen in 

het licht kan alleen als je gelooft in de Heere Jezus. Hij wandelt met je mee en 

zorgt er zo voor dat de duisternis wijkt. Dat komt niet omdat Hij  licht heeft 

maar omdat Hij het Licht is. De duisternis verdraagt het Licht niet.  

Als je gelooft dat Jezus het Licht is, dan gaat er gebeuren wat er in vers 4 staat: 

dan wordt je blijdschap volkomen. Soms lijkt het dat de duisternis alles te 

zeggen heeft over jouw doen en laten. Maar gelukkig is dat niet zo. Als je 

vertrouwen hebt in het Licht, als je vertrouwt op Jezus, zal de duisternis altijd 

wijken. Hij is het Licht en in Hem zit totaal geen duisternis.  

Je zou Hem kunnen vergelijken met de zon. Alleen is er een groot verschil met 

de zon. De zon verlicht de aarde maar als er donkere wolken verschijnen kan de 

zon nog zoveel schijnen maar door de wolken blijft het donker. Als het Licht 

Jezus de duisternis beschijnt, dan is deze helemaal weg. Er kan ook geen 

donkere wolk tussen het Licht en de duisternis in komen te staan. Omdat Zijn 

licht volkomen is. Hij is geen kleine zaklamp maar Hij is het Licht. Zelfs al ga je 

door een dal van diepe duisternissen, als het Licht met je mee gaat vrees je geen 

kwaad. Dan weet je het: Hij troost je en Hij geleidt je naar het eeuwige licht.   

 

Lezen/zingen Psalm 23:2 

 

Zelfs door een dal van diepe duisternissen 

waar ik het licht der levenden moet missen, 

vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde 

met stok en staf, tot troost en tot geleide. 

Onder het oog van hen die mij verraden 

richt Gij mij toe het nachtmaal der genade. 



Woensdag 22 november 

 

Lezen 1 Johannes 2:12-17 

Tekst: 1 Johannes 2:15A Heb de wereld niet lief 

 

Heb de wereld niet lief 

Johannes schrijft aan verschillende leeftijdsgroepen. Eerst schrijft hij: lieve 

kinderen, ik schrijf u want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam. 

Dat is troostrijk. De zonden worden niet vergeven na het leven op aarde maar 

reeds nu omwille van Zijn Naam. Zijn Naam, daar wordt aan het begin van 

hoofdstuk twee over geschreven. Dat is de Voorspraak bij de Vader, Jezus 

Christus, de Rechtvaardige. Hij is een verzoening voor onze zonden. Hij heeft 

het offer gebracht voor iedereen. Dat gaat niet over het zalig worden van 

iedereen, maar wel over de mogelijkheid die iedereen krijgt om zalig te worden.  

Dan schrijft Johannes aan de vaders: Hij schrijft tot hen omdat ze Jezus kennen, 

Die er vanaf het begin is. En tegen de jonge mannen zegt hij: ik schrijf u omdat 

u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. 

Aan ons is er de oproep: hoe jonger je gaat geloven, hoe beter het is. Niet dat 

een oudere die nog niet gelooft het daarom maar zo moet laten, maar omdat de 

Heere het verdient om al van jongs af aan de eer te krijgen die Hij verdient.  

Net als de andere apostelen doet ook Johannes dringende aanbevelingen. Hij 

schrijft: Heb de wereld niet lief. Met de wereld bedoelt Johannes alles dat je van 

de Heere af kan houden. Het gaat over het tijdelijke genot voor jezelf. Dat kan 

op heel veel gebieden zijn, maar centraal hierin is dat je alleen maar jezelf op het 

oog hebt. Heb de wereld niet lief maar heb de Heere lief. Als je Hem lief hebt 

zal Hij er voor zorgen dat je de wereld niet lief hebt. Met de wereld worden niet 

de mensen bedoeld waarmee je in je leven in aanraking komt. Hen moet je wel 

liefhebben maar dan met een opofferende liefde en niet met een liefde die heel 

veel terug verlangt. Johannes schrijft in het laatste vers dat de wereld 

voorbijgaat. Wat wel eeuwig blijft is iedereen die de wil van God doet. De 

wereld met alle tijdelijke plezierigheden gaat voorbij maar de Heere zal er altijd 

zijn. Iedereen die in de Heere Jezus gelooft, zal eeuwig bij Hem mogen zijn. 

Mag je dan niet genieten van de aardse weldaden? Zeker mag dat. Vergeet 

daarbij echter niet van Wie je alles hebt gekregen. Het is alles onverdiende 

genade. Ook de dingen die voor ons veel nut hebben. Maar hou je daar niet aan 

vast. Heb je houvast niet in de huidige wereld en de huidige dingen maar in de 

toekomende dingen, in de eeuwige dingen. Dan blijf je tot in eeuwigheid. 

 

Lezen/zingen Gezang 15:4 

 

Maar 't rijk van Gods genade   nooit moede ons te melden 

staat vast en blijft in eeuwigheid.  al wat gij van Hem hoort, 

Zijn trouw komt hun te stade,   looft Hem, gij zult Hem geven 

die Hem getrouw zijn toegewijd.  de lof van 't gans heelal; 

Gij eng'len, sterke helden,   en gij mijn ziel, mijn leven, 

die doet zij heilig woord,    loof gij Hem bovenal! 

 



Donderdag 23 november 

 

Lezen 1 Johannes 4:1-6 

Tekst: 1 Johannes 4:1B beproef de geesten of zij uit God zijn 

 

Beproef alle dingen en behoud het goede 

Het thema van vandaag wordt nogal eens misbruikt om iets te gaan doen 

waarvan je van tevoren weet dat het niet goed is. De tekst komt uit  

1 Thessalonicenzen 5. Er staat: Beproef alle dingen, behoud het goede. Maar 

mensen die het willen misbruiken om iets te gaan proberen dat hen erg aantrekt, 

laten het vers dat er achteraan komt helemaal weg. Daar staat: Onthoud u van 

elke vorm van kwaad. Beproeven betekent onderzoeken en keuren. Alle dingen 

onderzoeken is iets dat ons wel ligt. We zijn van nature nieuwsgierig, maar iets 

keuren waarvan je al weet dat het ver van God afstaat, is natuurlijk zinloos.  

In onze dagtekst staat: beproef de geesten of zij uit God zijn. Het woord geesten 

wordt met een kleine letter geschreven. Het gaat over mensen die dingen 

verkondigen. Er zijn twee mogelijkheden: of ze verkondigen vanuit de Bijbel of 

ze verkondigen vanuit hun eigen geest. In onze tijd zijn er veel theologen die de 

mogelijkheden van de Heere als onmogelijkheden zien. Dat Jezus Mens is 

geweest op aarde, is met het verstand niet te bevatten. Hun conclusie is dan ook: 

Jezus is hier niet geweest of Jezus is hier wel geweest maar Hij is niet de Zoon 

van God. Als een theoloog niet gelooft dat Jezus de Zoon van God is en ook niet 

gelooft dat Hij de Zaligmaker is, dan krijgt Pasen een hele andere betekenis. 

Dan komt er al gauw een woordspeling op het woord opstanding. Dat wordt al 

gauw het woord opstandig.  Johannes zegt het hier al: er zijn veel valse profeten. 

Hoe kun je weten of een profeet vals is? Op deze vraag geeft de apostel een 

duidelijk antwoord: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees 

gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het 

vlees gekomen is, is niet uit God. Het gaat om de erkenning dat Jezus als Mens 

heeft geleden, is gestorven aan het kruis en is opgestaan uit de doden en Hij 

bereidt nu een plaats voor voor iedereen die in Hem gelooft. Als een herder en 

leraar dit niet leert aan anderen is hij niet uit God. Dan is het zijn eigen geest die 

woorden verkondigen in plaats van Gods Geest die hem de woorden in de mond 

legt. Er staan twee geesten tegenover elkaar. De geest van dwaling tegenover de 

Geest van de waarheid. Beproef de geesten, keur de verkondigers, door hun 

woorden te leggen naast de Bijbel. Daarbij mogen teksten niet worden misbruikt 

door ze los van het overige uit de Bijbel te gebruiken. Vergelijk altijd Schrift 

met Schrift. Vraag aan de Heere in het gebed of Hij Zijn Geest wil leggen op 

allen die herder en leraar zijn.  

 

Lezen/zingen Psalm 138:2 

 

Ten dage dat ik riep hebt Gij           Al wat op aarde macht bezit, 

gehoord naar mij en kracht gegeven.          eenmaal aanbidt het U, o HERE! 

Als ik welhaast ten offer viel,           Als Gij hun 't woord van uw verbond 

hebt Gij mijn ziel weer doen herleven.        met eigen mond hebt willen leren. 

 



Vrijdag 24 november 

 

Lezen 3 Johannes 1:1-8 

Tekst: 3 Johannes 1:5 Geliefde, u handelt trouw in alles wat u doet voor de 

broeders en voor de vreemdelingen 

 

Wat zeggen de mensen over jou? 

Johannes schrijft vandaag over waarheid. Allereerst schrijft hij dat hij de 

geliefde Gajus in waarheid liefheeft. Wie Gajus is, dat is niet bekend. Wat wel 

bekend is, dat is dat Gajus een christen is die in waarheid wandelt en dat hij 

geliefd is. Geliefd door andere gelovigen. Ook Johannes heeft hem lief.  

Hij voegt het woord waarheid toe. Hij heeft hem echt lief.  

 

Gajus wandelt in waarheid. Zijn doen en laten kunnen worden getoetst aan de 

waarheid, aan de wet in de Bijbel. Betekent dit dat Gajus totaal niet zondigt.  

Als dat zo zou zijn, zou er in de Bijbel iemand gevonden zijn die net als Jezus 

zonder zonden is. Dat is niet zo. Ook Gajus is zondaar, maar door de kracht van 

de Heilige Geest wandelt hij in waarheid.  

Johannes wenst hem toe dat het hem in alles goed gaat en hij wenst hem ook alle 

gezondheid toe. Johannes is blij dat Gajus in waarheid wandelt. Hij is verheugd 

dat Gajus laat zien dat hij gelooft en dat het te zien is in zijn handelen ten op 

zichte van de broeders en ook ten opzichte van de vreemdelingen.  

Hoe heeft Gajus gereageerd op deze woorden? We weten het niet, maar iemand 

die gelooft in de Heere Jezus en in waarheid wandelt, zal zichzelf niet op een 

voetstuk zetten en ook niet naast zijn schoenen gaan lopen. Hij zal wijzen op 

Diegene Die kracht heeft gegeven om in waarheid te kunnen wandelen. 

 

Wat zeggen de mensen over jou? Het zal niet vaak voorkomen dat een gelovige 

net zo’n brief krijgt als Gajus van Johannes heeft gekregen. Het zou mooi zijn 

als mensen net zo over jou denken als dat Johannes deed over Gajus. Maar van 

belang is dit niet. Belangrijker is het wat de Heere over je denkt. Aan Hem ben 

je verantwoordelijkheid schuldig over je doen en laten. Tegelijkertijd wil Hij je 

ook in waarheid laten wandelen. Vraag er maar om in het gebed: Heere wilt U 

mij leren om in waarheid te wandelen. Als je het van Hem verwacht, dan komt 

het goed want Hij is een en al Waarheid. Wat Hij belooft in Zijn Woord maakt 

Hij waar. Verwacht het van Hem, dat maakt het wachten goed. 

 

Lezen/zingen Gezang 35:5 

 

O God, Gij maakt het wachten goed! 

Gij komt met vrede tegemoet 

wie wandelt op uw wegen. 

Wie vrolijk recht en waarheid doet 

treedt Gij als Heiland tegen. 

 

 

 



Zaterdag 25 november 

 

Lezen Judas 1:17-21 

Tekst: Judas 1:17B herinnert u zich de woorden die voorzegd zijn   

 

Hou je je vast aan waarzeggers of voorzeggers? 

De brief van Judas is een algemene brief. Deze is niet geschreven voor een 

persoon of een bepaalde plaats of christelijke gemeente. Judas is een broer van 

Jakobus. Dat staat in het eerste vers. Hij is een zoon van Jozef en Maria en dus 

een halfbroer van Jezus.  

 

In het gedeelte dat we vandaag hebben gelezen, begint Judas met een vraag.  

Hij vraagt of de mensen die de brief lezen zich de woorden herinneren die 

voorzegd zijn door de apostelen van onze Heere Jezus Christus. Zij voorzeggen 

dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun eigen goddeloze 

begeerten wandelen. Gisteren ging het over Gajus die in waarheid wandelt. 

Vandaag gaat het over goddelozen die hun eigen begeerten bewandelen.  

Een grotere tegenstelling is er niet. Aan jou is er de volgende vraag: 

Hou je je vast aan waarzeggers of aan voorzeggers? Het woord waarzeggers is 

verwarrend. Het gaat niet over mensen die de waarheid vertellen maar de 

mensen die iets over de toekomst vertellen waarbij ze de informatie niet van de 

Heere hebben gekregen. Het is goed om je niet met hen in te laten.  

Beter is het om je vast te houden aan voorzeggers. Dat zijn mensen die Gods 

Woord naspreken. Die vertellen over een toekomst die gefundeerd is op de 

Bijbel. Spotters kom je overal tegen. Het zijn de mensen die er voor uit komen 

dat ze niet geloven dat God bestaat. Er zijn ook mensen die geloven dat er een 

oerknal is geweest. Er zijn dus mensen die nog geloven in sprookjes.  

Judas houdt ons hele andere dingen voor. Bouw uzelf op, zegt hij. Bouw uzelf 

op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. Direct hierna schrijft hij 

dat je het niet van jezelf moet verwachten. Hij schrijft in vers 21: verwacht de 

barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven. Judas is 

hier duidelijk een voorzegger. Hij zegt: verwacht het van de Heere Jezus 

Christus. Als je het geloof op Hem bouwt, dan is het eeuwige leven ook voor jou 

weggelegd. Judas voorzegt het, dat er een eeuwig leven is. Door het geloof in de 

Heere Jezus zal dat een heerlijk eeuwig leven zijn waar geen spotters zullen zijn 

maar alleen mensen die God loven voor altijd.  

 

Lezen/zingen Gezang 203:4 

 

Het was een strijd sinds lang voorzegd, 

die dood en leven streden. 

Nu is, Godlof, het pleit beslecht: 

Christus is onze vrede. 

Hij die onze bondgenoot 

geworden is, heeft in zijn dood 

de dood voor ons verslagen. 

Halleluja! 



Zondag 26 november 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar  

 

Lezen Openbaring 1:1-8 

Tekst: Openbaring 1:3A Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden 

van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat 

 

Gods Woord lezen en eruit leven zorgen voor algeheel geluk 

Het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We beginnen dus aan de 

laatste week van het kerkelijk jaar. Volgende week begint er een nieuw jaar. 

Dan is het de eerste Adventszondag.  

In deze laatste week treedt het laatste Bijbelboek voor het voetlicht.  

Het voetlicht is een term die uit de toneelwereld komt. Het zijn de lampen vóór 

op het toneel. De lampen die de toneelspelers beschijnen.  

Het laatste Bijbelboek is De Openbaring van Johannes. Kortweg Openbaring en 

in de volksmond ook wel Openbaringen genoemd. Het is geen eenvoudig te 

begrijpen boek. Vooral omdat het gaat over de toekomende tijd waarin dingen 

gebeuren die niet eenvoudig voor te stellen zijn. Om het te kunnen begrijpen 

hebben we het Voetlicht met een hoofdletter nodig.  

Vraag daar elke keer om als je de Bijbel leest. Het Voetlicht is de Verlichting 

van de Heilige Geest. Het Licht dat alles duidelijk belicht.   

 

Johannes is verbannen naar het eiland Patmos. Hij begint de Openbaring met 

een belangrijke zin. Er staat: Openbaring van Jezus Christus. Goed beschouwt is 

het dus geen Openbaring van Johannes maar de Openbaring van Jezus.  

Deze Openbaring heeft algeheel gezag.  

Onze dagtekst geeft weer hoe je geheel gelukkig kunt zijn.  

Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in 

acht nemen wat daarin geschreven staat. Anders gezegd: Gods Woord lezen en 

eruit leven zorgen voor algeheel geluk. Waarom? Omdat het gaat over de 

toekomst waarin je zalig wordt als je in de Heere Jezus gelooft. De Heere zegt in 

vers 8: Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, Die is en Die was 

en Die komt, de Almachtige. Als je daar aan vast houdt, dan is geluk niet meer 

afhankelijk van aardse omstandigheden. Dan is er uitzicht op het verleden, het 

heden en de toekomst. De Heere was er, is er en zal er altijd zijn. Hij zal er ook 

altijd voor jou zijn als je in Hem gelooft.  

Jezus zal terugkomen. Ook dat meldt Johannes. Hij zal terug komen en dan zal 

iedereen Hem zien en iedereen Die in Hem gelooft zal zalig worden. Je mag 

erop vertrouwen dat dit gebeurt want Hij zegt zelf dat Hij de Almachtige is. 

 

Lezen/zingen Gezang 382:8 

 

Tot Christus en de Vader gaat, 

tot beider Geest des avonds laat 

ons bidden dat in almacht Hij, 

drievoudig één, ons sta ter zij. 



Maandag 27 november 

 

Lezen Openbaring 1:9-18 

Tekst: Openbaring 1:17B-18A  Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, 

en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. 

 

De Alomtegenwoordige leeft 

Johannes krijgt opdracht om namens de Heere een boekrol te schrijven en deze 

naar zeven gemeenten toe te sturen. De Heere wordt hier beschreven als de Alfa 

en de Omega, de Eerste en de Laatste. Het zou ook vertaald kunnen worden met 

de Alomtegenwoordige. Dat is de betekenis van de Naam Heere, de Ik Ben. 

Omdat de brieven niet alleen zeggenschap hebben voor de met name genoemde 

zeven gemeenten maar ook voor alle christenen na de tijd dat Johannes de 

Openbaring schreef, zou je voor de zeven gemeenten ook kunnen zetten: voor 

alle gemeenten. Het getal zeven is het getal van de voltooiing, de volheid.  

Johannes was in de geest op de dag des Heeren. Hij zag door de Heilige Geest 

visioenen. Dingen die in de toekomst werkelijk zullen gebeuren en dingen die 

hij op moet schrijven voor de zeven gemeenten. Dat zijn dingen die maar één 

doel hebben: mensen oproepen te leven vanuit het geloof door de kracht van de 

Heilige Geest tot eer van de Drie-enige God. Johannes krijgt overweldigende 

indrukken te verwerken. Hij hoort een luide stem als van een bazuin. De stem is 

van de Heere Jezus Die zich nogmaals de Alfa en de Omega noemt, de Eerste en 

de Laatste. Hij voegt er dit keer iets aan toe wat voor elke christen van belang is. 

Hij zegt: Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest 

en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.  

Wat een heerlijke verkondiging doet de Heere Jezus hier. Hij leeft.  

De Alomtegenwoordige leeft. Daar mag je je aan vast houden in alle 

omstandigheden. Hij is de Levende en Hij leeft in alle eeuwigheid.  

Johannes ziet de Heere Jezus in een heerlijke gedaante, maar een mens kan dit 

niet verdragen. Daarom valt Johannes als dood voor de voeten van Jezus.  

Maar Jezus legt Zijn hand op hem en zegt dat hij niet bevreesd hoeft te zijn.  

Dat zegt Hij ook tegen jou. Wees niet bevreesd. Waarom niet? Omdat Hij de 

Alomtegenwoordige is Die leeft en ook wil dat je met Hem in eeuwigheid zult 

leven.  

 

Lezen/zingen Gezang 86:9 

 

Hij die rechtvaardig was en stil    Ons leven is in het geding: 

droeg wat Hem was beschoren,    tot onze val en opstanding 

die stierf, en zie Hij leeft, Hij wil   heeft God Hem uitverkoren. 

ook in ons zijn herboren.    



Dinsdag 28 november 

 

Lezen Openbaring 1:19-2:7 

Tekst: Openbaring 2:7B Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom 

des levens, die midden in het paradijs van God staat. 

 

Verlang je al naar het nieuwe paradijs? 

In het laatste gedeelte van hoofdstuk 1 worden al direct dingen uitgelegd. Jezus 

heeft zeven sterren in Zijn rechterhand. Deze zijn de engelen van de zeven 

gemeenten. De kandelaren die Johannes heeft gezien zijn de zeven gemeenten.   

 

In de brief aan de gemeente van Efeze worden positieve dingen geschreven: Ik 

ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. Het is Jezus Die hier spreekt. 

Wat zou Hij over jouw christelijke gemeente of over jou kunnen schrijven? 

Er worden nog meer dingen genoemd. Ik weet dat u slechte mensen niet kunt 

verdragen. De gelovigen in Efeze hebben ontdekt dat er mensen zijn die zeggen 

dat ze apostelen zijn maar het zijn leugenaars. Het gaat nog verder met positieve 

dingen. Er wordt over hen geschreven dat zij zich om Zijn Naam, de Naam van 

de Heere Jezus, hebben ingespannen en daar niet moe van zijn geworden.  

Na de positieve dingen komen er negatieve dingen naar voren. Jezus zegt, bij 

monde van Johannes, dat de mensen in Efeze hun eerste liefde hebben verlaten. 

Eerst waren ze op een hoogtepunt van geloven aangekomen maar nu zijn ze diep 

gevallen. Er klinkt een oproep: kom terug voor het te laat is. Als het te laat is zal 

de kandelaar worden weggenomen. De gemeente zal er dan niet meer zijn. 

Het eindigt met de woorden van onze dagtekst: Wie overwint, hem zal Ik te eten 

geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. 

In het paradijs waren de Boom des levens en de boom van de kennis van goed 

en kwaad. Van deze laatste boom hebben Adam en Eva de vruchten gegeten en 

de wrange vruchten geplukt. Ze moesten het paradijs verlaten en moesten 

sterven. Voor hun sterven is er wel de belofte dat het uiteindelijk weer goed zal 

komen. De Heere Jezus werd toen al beloofd. In het nieuwe paradijs zal de 

Boom des levens zijn. Of de boom van de kennis van goed en kwaad er zal zijn 

wordt hier niet geschreven. Als het zo is, zal niemand hier van eten, want de 

duivel zal daar niet kunnen komen om mensen te verleiden. Verlang je al naar 

het nieuwe paradijs? Het eten zal er goed zijn want Jezus zal je te eten geven 

van de Boom des levens. Voorwaarde is wel dat je eerst in Hem gaat geloven en 

dat je de eerste liefde niet zult verlaten.  

 

Lezen/zingen Gezang 186: 2 en 3 

 

Ziende hoe het mens'lijk leven,   Om het heil ons te bereiden 

dat Hij schoon geschapen had,   heeft Hij 't heilig recht voldaan, 

aan de dood was prijsgegeven   heeft hem die ons kwam misleiden 

om de vrucht die Adam at,   met zijn list beschaamd doen staan, 

heeft God weer een boom verheven,  bood ons om ons te bevrijden 

gaf zijn allerliefste schat.    deze vrucht der liefde aan. 



Woensdag 29 november 

Tweede dankdag voor gewas en arbeid 

 

Lezen Openbaring 2:8-11 

Tekst: Openbaring 2:9A  

Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk 

 

Rijk door wasdom 

De tweede brief wordt geschreven aan de engel van de gemeente in Smyrna. 

Waarom er staat dat de brief wordt geschreven aan de engel van de gemeente is 

moeilijk te verklaren. De meest eenvoudige verklaring is dat met de engel van 

de gemeente, de gemeente zelf wordt bedoeld. De engel verwijst dan naar de 

sterren die Jezus in Zijn rechterhand heeft. Hij houdt de gemeente in Zijn hand.  

De gemeente Smyrna wordt voorgehouden dat de tijd waarin er verdrukking en 

armoede is, tijdelijk is. Daarnaast worden de gelovigen in Smyrna door 

gezaghebbers van de synagoge belasterd. Over hen wordt gezegd dat zij geen 

woordvoerders zijn van de Heere maar van de duivel. Al word je in de 

gevangenis geworpen, houd je vast aan de Heere Jezus. Het is net alsof de Heere 

Jezus met de woorden: Wees niet bevreesd wil zeggen: hou vol. Wie overwint, 

zal zeker geen schade worden toegebracht door de tweede dood. Anders gezegd: 

door het geloof in de Heere Jezus zal het tijdelijk lijden uitmonden in eeuwig 

welbehagen.  

Het is vandaag de tweede dankdag voor gewas en arbeid. Met name de gebieden 

die te maken hebben met de bietenoogst en met de visserij houden vandaag 

dankdag. In de tekst van vandaag staat: Ik ken uw werken, verdrukking en 

armoede – u bent echter rijk. Ook bij een mindere oogst mag je niet vergeten dat 

je rijk bent als je gelooft in de Heere Jezus. Ook tegen jou zegt de Heere Jezus 

hou vol. Hij belooft je zelfs een kroon. Kijk maar naar vers 10B: Wees trouw tot 

in de dood en Ik zal u de kroon van het leven geven.  

Je mag de Heere danken voor alle wasdom. Vooral ook voor de wasdom in het 

geloof. Je mag hem danken als je rijk bent door wasdom. Wassen is groeien. 

Vraag maar of de Heere voor jou wil zorgen, voor het dagelijks brood en voor 

de wasdom in het geloof. Op Hem kun je bouwen want Hij is een vaste burcht. 

 

Lezen/zingen Psalm 46:2 

 

De Godsstad ligt aan blanke stromen. 

God staat haar bij, de dag zal komen. 

Hij woont in haar, zij wankelt niet, 

zij kroont zijn heilig rijksgebied. 

Al hebben volken zich verheven, 

Hij roept en doet de aarde beven. 

Hij is met ons, Hij wendt ons lot. 

Een vaste burcht is onze God. 



Donderdag 30 november 

 

Lezen Openbaring 2:12-17 

Tekst: Openbaring 2:13A Ik ken uw werken en weet waar u woont 

 

De Heere weet waar je woont 

De derde brief, de brief voor de gemeente in Pergamus, begint anders dan de 

vorige twee brieven. Dit keer niet: Hij Die de zeven sterren in Zijn rechterhand 

houdt en ook niet: Hij Die de Eerste en de Laatste is maar:  

Hij Die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. Het is alsof hiermee 

weergegeven wordt dat ieder mens maar twee keuzes heeft. En dat is ook zo.  

Of je bent christen, +je gelooft dan in Jezus Die jouw Redder is, of je gelooft 

niet in Hem. Een tussenweg is er niet.  

Binnen de gemeente van Pergamus is er verdeeldheid omdat er mensen zijn die 

de Naam van Jezus niet verloochenen en omdat er mensen zijn die de werken 

van de duisternis aanhangen. Tegen deze laatste mensen zegt Jezus: Ik weet 

waar u woont. Anders gezegd: ontkomen aan het oordeel kan niemand.  

 

De Heere weet waar je woont. Dat kan heel bedreigend over komen.  

Als een crimineel, iemand iets wil laten doen waar deze persoon zijn twijfels 

over heeft, kan er gedreigd worden: ik weet waar je woont. Ik weet jou en je 

familie wel te vinden.  

De Heere weet waar je woont. Dat kan bedreigend over komen maar ook heel 

bemoedigend. Als je Jezus als je Heiland ziet, dan hoef je niet bevreesd te zijn. 

Integendeel dan mag je bemoedigd worden door Hem Die jou in het oog houdt 

en jou op het oog heeft als het gaat om de eeuwigheid. Als je dingen doet die 

niet door de beugel kunnen, dan is daar dezelfde oproep als die de mensen in 

Pergamus krijgen: bekeer u. Als je je afkeert van de zinloze weg, dan zul je 

terugkeren op de weg die tot het leven leidt. Dan zal dat gebeuren wat in het 

laatste vers staat. Jezus zegt daar: Ik zal hem een witte steen geven met op die 

steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. 

Je naam zal dan niets meer te maken hebben met het zondaar zijn. Je naam zal 

dan te maken hebben met het doel dat je dan hebt. De Godlover voor altijd. 

Verlang je er al naar?  

 

Lezen/zingen Gezang 31: 4 en 5 

 

De hemel roept uit Halleluja,   Ten dage der grote genade 

de aarde brengt leven tot stand,   als God de gebeden beloont, 

de bergen bezwijken van vreugde,  dan zullen de volkeren weten 

de wereld wordt vaderland.   dat Hij bij de mensen woont. 



Vrijdag 1 december 

 

Lezen Openbaring 3:14-22 

Tekst: Openbaring 3:18A Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd 

door het vuur, opdat u rijk wordt 

 

Ben je al gelouterd door het vuur? 

De laatste brief is voor de gemeente in Laodicea. Jezus zegt dat de mensen in 

Laodicea lauw zijn. Lauwe mensen, daar moet de Heere niets van hebben.  

Hij wil ook van ons weten of we vóór Hem zijn of tegen Hem. Ben je lauw, dan 

ben je dus tegen Hem. Dat is Zijn conclusie. Er worden nog meer dingen 

gezegd. Deze gaan over rijkdom en armoede. De mensen in Laodycea zeggen 

dat ze rijk zijn. Ze zijn steeds rijker geworden. Waaruit zou deze rijkdom 

hebben bestaan? Het staat er niet maar één ding is zeker: het ging niet over 

geestelijke rijkdom. Daarin waren ze arm. Daarom is er de oproep: koop goud 

bij de Heere. Dat is geestelijke rijkdom die gelouterd is door het vuur. Als iets 

gelouterd is door het vuur dan is het helemaal ontdaan van smerigheden. Als je 

door de Heere Jezus bent gelouterd, dan kun je rein voor de Heere verschijnen.  

Als de Heere Jezus op de deur van je hart klopt, doe dan open. Door het geloof 

in Hem mag je bij Hem horen en zal Hij bij je komen eten. In Zijn leven op 

aarde schaamde Hij zich er niet voor om met tollenaren te gaan eten. Tollenaren 

waren in die tijd het uitschot van de maatschappij. Hij schaamt zich er dus ook 

niet voor om bij jou te komen eten. Juist bij zondaars wil Hij komen eten maar 

dan moet je jouw deur wel voor Hem openen. 

Ben je al gelouterd door het vuur? Als er vuur is, dan weet je zeker dat het niet 

koud is. De lauwheid verdwijnt onmiddellijk als de hitte van het vuur een lauw 

voorwerp met vlammen bestrijkt. Lauwheid in het geloof kan ook met vuur 

worden bestreden. Dat zijn de vlammen van de Heilige Geest. Ben je lauw, 

vraag dan om kracht van de Heilige Geest. Zo zal het koude hart dat lauw is 

omgezet worden in een warm kloppend hart voor de Heere en voor de naaste.  

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. 

 

Lezen/zingen Gezang 22:1 

 

De wijsheid van vóór alle tijden 

spreekt luid en dringend haar woord. 

Zij wacht waar de wegen zich scheiden, 

zij komt en klopt aan de poort. 

Zij is op de hoogten getreden, 

zij roept op de pleinen der steden 

en al wie oren heeft hoort. 



Zaterdag 2 december  

Oudejaarsdag kerkelijk jaar 

 

Lezen Openbaring 22:17-21 

Tekst: Openbaring 22:21  

De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. 

 

Alles wordt nieuw 

Heb je oliebollen gegeten vandaag? Het is oudejaarsdag, maar in het 

middernachtelijk uur zal er geen vuurwerk zijn. Het is oudejaarsdag van het 

kerkelijk jaar. Officieel bestaat het niet, maar het is een mooie gedachte dat het 

morgen nieuwjaarsdag van het kerkelijk jaar is. Morgen begint er een nieuw 

jaar. Dan begint de Adventstijd.  

De laatste woorden uit de Bijbel bevatten nog enkele waarschuwingen: Voeg 

niets toe aan de Bijbel en haal er niets vanaf. Wij mogen dat ter harte nemen. 

Met losse teksten zou je mensen om de oren kunnen slaan. Het ligt meer in onze 

aard om mensen de oren te wassen dan hun voeten. Ga niet boven maar naast 

iemand staan om er zo samen uit te komen.  

Jezus zegt in vers 20 dat Hij spoedig komt. Dan wordt alles nieuw. Niets van het 

oude blijft en alles zal volkomen zijn. De Bijbel eindigt met een prachtige zin. 

Het zijn de woorden: De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. 

Amen. Het eindigt met twee belangrijke woorden. Dat zijn de woorden genade 

en amen. De Heere heeft naar ons in genade omgezien toen Hij Zijn Zoon naar 

de aarde heeft gezonden. We mogen Hem onze Heere Jezus Christus noemen.  

Je mag het persoonlijk zeggen: Hij is mijn Jezus. Hij is mijn Redder. Wat een 

genade is dit. En dan het laatste woord. Amen! Het is niet alleen een amen voor 

de laatste regel van de Bijbel, maar voor de hele Bijbel. Van Genesis tot 

Openbaring zegt de Heere: Amen. Het staat vast. Iets uitgebreider zou je het 

woord amen kunnen vertalen met: het is zeker gebeurt, het staat vast wat er nu 

gebeurt en ook de toekomst is niet onzeker. De toekomst is: de Poortwachter Die 

de poort opent voor al wie vertrouwt op Zijn Woord. 

 

Lezen/zingen Gezang 28:2 

 

Wie wonen daar in die stad, 

die stad op de nieuwe aarde? 

Een volk dat de Heer aanbad 

en de trouw aan zijn roeping bewaarde. 

O poortwachter, open de poort 

voor al wie vertrouwt op zijn woord! 

 



Zondag 3 december 

Eerste Adventszondag  

 

Lezen Lukas 1:1-4 

Tekst: Lukas 1:4  

opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent 

 

Vol verwachting klopt ons hart 

Vandaag is het eerste Adventszondag. De komende tijd, tot het Kerstfeest is 

aangebroken, staan we stil bij Advent.  

Advent is een periode van 4 weken in december die voorafgaat aan het 

Kerstfeest. Het woord Advent is afgeleid van het Latijnse woord Adventus.  

Dat betekent komst. Christenen, in heel de wereld, vieren dat God naar hen 

toekomt in Zijn Zoon Jezus Christus. Het gaat om de blijde verwachting dat het 

Kind Jezus geboren zal worden. Het is ook een tijd waarin we Zijn wederkomst 

gedenken. In de Bijbel staan veel namen voor Jezus. Eén daarvan is Immanuël. 

Aan de geboorte en de wederkomst van de Heere Jezus Christus mogen we deze 

hele mooie naam verbinden. De naam betekent God met ons. Hij komt naar ons 

toe en is met ons. Hij komt naar ons toe in Zijn Woord en door Zijn Geest.  

Vanuit Lukas 1 gaan we zien dat er twee bijzondere vrouwen in verwachting 

raken. Een oudere vrouw en een zeer jonge vrouw. De geboorte van onze 

Redder is bijzonder en de tijd die hieraan voorafgaat is ook bijzonder. Wat de 

Heere doet is nooit gewoon. Hijzelf is bijzonder.  

Lukas meldt in de eerste verzen aan Theofilus hoe hij ertoe gekomen is om zijn 

Evangelie te schrijven. Al in het eerste vers schrijft hij dat het niet gaat om 

onzekerheden maar om de dingen die volkomen zeker zijn. De tijd voorafgaande 

aan de geboorte van Jezus, de geboorte van Hem en de tijd daarna tot aan Zijn 

hemelvaart worden door Lukas op papier gezet. Hij verwoord alles heel 

nauwkeurig. Het onderwijs, waar hij in onze dagtekst op wijst, is de verklaring 

van het Nieuwe Testament vanuit het Oude Testament. Al lang geleden, zelfs al 

in het eerste Bijbelboek, is de Zaligmaker beloofd. 

Vol verwachting klopt ons hart. Nee, het gaat hier niet over Sinterklaas. Het gaat 

om de blijde verwachting die er is dat Jezus in Bethlehem wordt geboren. Naar 

het Kerstfeest mag je uitzien. Dat is het begin van een feest dat eindigt met een 

ander feest. Het Wederkomstfeest. Vol verwachting mogen we Hem terug 

verwachten. Is het bij jou ook al zo: vol verwachting klopt mijn hart.  Zing dan 

gezang 125: weest blij, weest blij, Hij is nabij, Immanuël! 

 

Lezen/zingen Gezang 125:4 

 

O kom, Gij sleutel Davids, kom 

en open ons het heiligdom; 

dat wij betreden uwe poort, 

Jeruzalem, o vredesoord! 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 



Maandag 4 december 

 

Lezen Lukas 1:5-9 

Tekst: Lukas 1:8b-9 het gebeurde  dat hij door loting werd aangewezen om de 

tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen 

 

De loting, toeval bestaat niet 

De geboorte van Johannes, zoon van Zacharias en Elizabet, wordt in Lukas 1 

aangekondigd. Herodes is koning van Judea. Een koning die, zoals zovelen voor 

hem en na hem, zichzelf als middelpunt van de wereld zien. Dwars door al de 

machtigen van de aarde gaat de Heere Zijn weg. Ook in onze tijd lijkt het of 

mensen het voor het zeggen hebben. Regeringsleiders en religieuze leiders 

maken en breken de wereld. Het lijkt of zij het voor het zeggen hebben, maar dat 

is niet zo. De Heere is de Almachtige. 

Op een moment dat het niet wordt verwacht, wordt de voorloper van de Heere 

Jezus aangekondigd. De voorloper, Johannes de Doper wordt hij genoemd, zal 

slechts een paar maanden eerder worden geboren dan de Heere Jezus.  

Zacharias wordt door loting aangewezen om de priesterdienst in de tempel te 

vervullen. Het gebeurt door loting. Het thema van vandaag is: De loting, toeval 

bestaat niet. De Heere gaat Zijn weg dwars door zogenaamde toevalligheden 

heen. De Heere houdt alles in stand. Nu is het niet de bedoeling dat we over 

alles gaan loten. Dat mag alleen als het heel belangrijk is. Dan mag dat ook 

alleen maar biddend gebeuren. Als er enige twijfel is of het wel goed is, doe het 

dan niet. We mogen, ook in het gebed, Gods Naam niet misbruiken.  

Toeval bestaat niet. Het is niet toevallig dat een oud echtpaar een kind gaat 

krijgen. Het is de Heere Die hier voor zorgt. Er is veel gebed geweest in de jaren 

dat Elizabet normaal gesproken kinderen zou kunnen krijgen. Het mocht toen 

niet, maar nu gaat het wel gebeuren. Niets is onmogelijk bij de Heere. Hou je 

daar aan vast. In welke situatie je je ook bevindt, de Heere zal voor je zorgen. 

Hij kan er voor zorgen dat zorgen verdwijnen, maar Hij doet dat niet altijd.  

Vaak geeft Hij kracht naar kruis in plaats van andersom. Laat je leiden door 

Hem. Dan zal Zijn licht in jouw huis schijnen. Dan krijg je kracht naar kruis. 

 

Lezen/zingen Gezang 78:3 

 

Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 

'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 

Uw liefde moet alom mij leiden, 

uw leven moet mijn leven zijn, 

uw licht moet schijnen in mijn huis 

bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 



Dinsdag 5 december 

 

Lezen Lukas 1:10-13 

Tekst: Lukas 1:13B Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord 

 

Een late gebedsverhoring 

Wat zal het spannend zijn geweest voor Zacharias. Hij mag als priester dienst 

doen in de tempel. Door het lot is hij aangewezen. Een bijzondere ervaring die 

maar weinig mensen in hun leven zullen meemaken. Hij heeft zich vast goed 

voorbereid. Alles moet gaan zoals de Heere dat wil. Het mogen offeren van het 

reukwerk op het reukofferaltaar in het heiligdom is een groot voorrecht. Een 

priester mag dat maar één keer doen in zijn leven.  

Terwijl Zacharias bezig is met zijn unieke opdracht, is het volk buiten aan het 

bidden. Alles zal heel overweldigend zijn geweest. In alle rust is Zacharias 

bezig. En dan verschijnt er plotseling een engel van de Heere. Hij staat aan de 

rechterzijde van het reukofferaltaar. Het kan niet anders, Zacharias moet wel 

geschrokken zijn. Zacharias raakt in de war. Hij wordt door angst overvallen. 

Maar de engel zegt al direct: wees niet bevreesd, Zacharias. Dat is bemoedigend. 

De engel van de Heere kent zijn naam en geeft rust aan zijn gemoed.  

De Heere kent ook jouw naam. Hij weet wie je bent en wat je nodig hebt. Ook 

dat is bemoedigend.  

De engel gaat nog verder: uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een 

zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. Als priester een bijzondere 

opdracht vervullen, is al overweldigend, maar de woorden die de engel tot 

Zacharias spreekt, zijn niet te bevatten. Het gebed van Zacharias is verhoord. 

Ongetwijfeld was het niet een gebed dat Zacharias kortgeleden heeft gebeden. 

Het is een late gebedsverhoring. Weten we alles nog wat we de Heere in het 

gebed hebben voorgelegd? Wij misschien niet, maar de Heere onthoudt alles. 

Een gebed verhoren doet Hij op Zijn tijd. Alles gebeurt op Zijn tijd. Stel al je 

vertrouwen op de Heere. Hij zal licht geven, maar wel op Zijn tijd.  

 

Lezen/zingen Psalm 27:4 

 

Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 

zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 

Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 

die Gij eens zeide: "Zoek mijn aangezicht". 

Uw aangezicht, ik wil het zoeken, HEER! 

Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 

Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 

ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart! 



Woensdag 6 december 

 

Lezen Lukas 1:14-17 

Tekst: Lukas 1:15 B  

hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden 

 

Pinksteren tijdens een zwangerschap 

De engel zegt tegen Zacharias dat hij zijn zoon Johannes moet noemen. De 

betekenis van de naam is: God is genadig. Die naam mag voor iedereen gelden. 

God is genadig voor iedereen omdat Hij Zijn Zoon naar de aarde heeft gezonden 

opdat iedereen de mogelijkheid krijgt om zalig te worden. 

Over Johannes wordt iets heel bijzonders gezegd. De engel zegt over hem dat hij 

van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld zal worden. Het is in het 

leven van Elizabet al Pinksteren tijdens haar zwangerschap.  

Voor elke christen is het nodig om vervuld te worden door de Heilige Geest. Zo 

kan het geloof werkelijk groeien. Johannes is al vervuld met de Heilige Geest 

voordat hij is geboren. Dat heeft grote gevolgen voor de toekomst. Johannes zal 

velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God. Het is goed dat erbij is 

vermeld dat Johannes is vervuld met de Heilige Geest, want mensen kunnen 

andere mensen niet bekeren. Ze kunnen hen de goede weg wijzen maar het is de 

Heere Die mensen door de kracht van de Heilige Geest bekeert.  

Het mag voor mensen, die Gods Woord dichtbij en veraf doorgeven aan 

anderen, bemoedigend zijn dat een mens een ander mens niet kan bekeren.    

Als je via wegen van A naar B wilt gaan, zijn er verschillende mogelijkheden 

om er achter te komen hoe je op de bestemming aan kunt komen. Bijvoorbeeld 

door  een kaart te bestuderen of door een navigatiesysteem te gebruiken. Al weet 

je hoe je bij B uit moet komen, je komt er niet vanzelf. Daarvoor zul je het 

voertuig in gang moeten zetten en moeten besturen. Zo is het ook bij de 

bekering van mensen. Hen kan de weg worden gewezen, maar ze zullen door de 

kracht van de Heilige Geest de weg die hen van God af doet gaan, moeten 

verlaten. Ook is het nodig om elke keer weer kracht te krijgen om door te gaan. 

Daar mag je elke keer om vragen. Dan ga je van kracht tot kracht steeds voort. 

 

Lezen/zingen Psalm 84:4 

 

Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.    Verhoor mij, God van Israël, 

Hun lied weerklinkt van oord tot oord,    die alles leidt naar uw bestel. 

tot zij Jeruzalem betreden, 

waar alle pelgrims binnengaan 

om voor Gods aangezicht te staan. 

Aanvaard, o HEER, ook mijn gebeden. 



Donderdag 7 december 

 

Lezen Lukas 1:18-20 

Tekst: Lukas 1:19B Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om 

tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen 

 

Geloof je het goede nieuws? 

Zacharias is in de tempel gekomen om voor het volk te offeren. Daar heeft hij 

zich van tevoren een voorstelling van gemaakt. Het gaat heel anders dan hij 

dacht. Een engel zegt tegen hem dat hij een zoon zal krijgen. Het is de zoon die 

al voorzegd is door Jesaja. In Jesaja 40 vers 3 staat: Een stem van iemand die 

roept in de woestijn:Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis 

een gebaande weg voor onze God. Als de engel tegen Zacharias zegt dat hij een 

zoon krijgt, heeft Zacharias dit gedeelte niet in gedachten. Nee, hij bekijkt het 

vanuit menselijke oogpunten die op het eerste gezicht heel realistisch 

overkomen. Zacharias zegt: Hoe kan ik een zoon krijgen. Ik ben oud en mijn 

vrouw is op hoge leeftijd gekomen. Hij zegt het vanuit een ongelovig hart.  

Gabriël, de engel, gaat niet in op de redeneringen van Zacharias. Hij zegt dat hij 

de engel is die voor God staat en dat hij is gezonden om te spreken tegen 

Zacharias en aan hem de dingen moet verkondigen die hij zojuist heeft 

uitgesproken. Zacharias krijgt aangezegd dat hij niet meer zal kunnen spreken 

totdat Johannes is geboren omdat hij de engel niet geloofde op zijn woord.  

Geloof je het goede nieuws? Als de Heere tegen jou zegt dat Zijn Zoon, de 

Heere Jezus, voor al je zonden heeft betaald, hoe reageer je dan op deze 

woorden. Het is goed nieuws, maar wat kunnen er een tegenwerpingen zijn. 

Ik ben oud en voor mij zal het niet meer gelden of ik ben jong, mijn tijd komt 

nog. Geloven is iets voor later. Het beste is om eerst maar eens te zwijgen. 

Zacharias werd als het ware de mond gesnoerd. Dat hebben wij ook nodig als 

we dingen zeggen vanuit het ongeloof. Laten we eerst eens goed luisteren naar 

wat de Heere tegen ons zegt in Zijn Woord. Hij wil graag dat je zalig wordt. Hij 

wil graag dat je behouden wordt voor de eeuwigheid. Keer je om en verlaat je 

domein. Wees niet weerbarstig maar geloof de Heere op Zijn Woord. 

 

Lezen/zingen Gezang 46: 1 en 4 

 

Kwam van Godswege    Dat wij omkeren, 

een man in ons bestaan,    verlaten ons domein, 

een stem om te getuigen,    beleven 't woord des Heren 

Johannes was zijn naam.    en niet weerbarstig zijn. 

Man van Godswege,    Dat wij omkeren 

Johannes was zijn naam.    en niet weerbarstig zijn. 



Vrijdag 8 december 

 

Lezen Lukas 1:21-23 

Tekst: Lukas 1:23 En het gebeurde, toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij 

waren, dat hij naar zijn huis ging; 

 

Een wonderbaarlijke thuiskomst 

Het volk staat te wachten op Zacharias. Het duurt wel erg lang voordat hij uit de 

tempel komt. Als hij naar buiten komt, ziet het volk dat er iets bijzonders is 

gebeurd omdat hij niet kan spreken. Zacharias wenkt hen toe en blijft stom.  

Als zijn priesterdienst erop zit, gaat hij naar huis. Dat is een wonderbaarlijke 

thuiskomst. Wat heeft hij veel te vertellen. Alles wat hij heeft meegemaakt, wil 

hij aan zijn vrouw Elizabet vertellen, maar hij kan niet spreken. Hij kan wel 

schrijven. Dat heeft hij gedaan, want Elizabet weet hoe hun zoon genoemd gaat 

worden. Dat kunnen we lezen in Lukas 1 vers 60.  

Het was een wonderbaarlijke thuiskomst van Zacharias. Het was een 

vreugdevolle thuiskomst omdat er iets heel bijzonders staat te gebeuren. Dat is 

de geboorte van de voorloper van de Heere Jezus. Maar, doordat Zacharias niet 

meer kan spreken, is het wel een thuiskomst met een zwart randje. Er is nog een 

wonderbaarlijke thuiskomst geweest. Dat was de thuiskomst van de Heere Jezus. 

Toen Hij naar de hemel voer, was het feest in de hemel. 

Als je ging kamperen in de tijd dat de mobiele telefoon zijn intrede nog niet had 

gedaan, dan waren er kleine ongemakken die het kamperen een bepaalde sfeer 

gaven. Naar het toilet gaan is zoiets. Het toiletpapier meenemen vonden tieners 

nogal gênant. Als je voor de eerste keer weer naar de douche ging op de 

camping, dan vergat je altijd wel wat. Je moest ook goed uitkijken waar je de 

kleding neerlegt, want voor je het weet wordt deze ook besproeit met water. 

Kamperen is altijd leuk maar daarna weer thuiskomen is een feest. Je waardeert 

dan weer alle luxe die je hebt.  

Er is nog een thuiskomst waar een feest bij hoort. Dat is als Jezus weer terug 

komt. Dan zullen alle mensen die in Hem geloven, definitief thuiskomen in de 

nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Dat geloof mag nu al rust geven. Bij de 

Heere ben je geborgen. Hij laat je wonen in een veilig huis. 

 

Lezen/zingen Psalm 4:3 

 

Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 

want slapend kom ik bij U thuis. 

Alleen bij U ben ik geborgen. 

Gij doet mij rusten tot de morgen 

en wonen in een veilig huis. 



Zaterdag 9 december 

 

Lezen Lukas 1:24-25 

Tekst: Lukas 1:25 B de Heere sloeg acht op mij 

 

De Heere slaat acht op jou 

De vrouw van Zacharias, Elisabet, wordt zwanger. Door de bijzondere situatie 

waarin zij zit, ze is op hoge leeftijd gekomen, gaat ze zich verbergen voor haar 

omgeving.  

Geen kinderen kunnen krijgen, geeft nogal eens smart. Ook de smaad onder de 

mensen, als een vrouw niet zwanger kan worden,  wordt als een soort 

vernedering ervaren. Bij Elisabet heeft de Heere de smaad weggenomen.   

Elizabet heeft het ervaren dat de Heere acht op haar heeft geslagen. Ze vond het 

moeilijk om de mensen onder ogen te komen in de tijd dat zij hoogzwanger was. 

Vooral omdat ze niet meer zo jong was. 

 

Mensen zijn heel verschillend. Binnen een christelijke gemeente wordt voorbede 

gedaan voor mensen die hier om vragen en mensen die dit nodig hebben. Vaak 

gaat het om mensen die ziek zijn of mensen die in rouw zijn of mensen die 

bepaalde problemen meemaken. Niet iedereen wil dat er voorbede wordt gedaan 

binnen een christelijke gemeente. Als er voorbede gedaan wordt, is het bij de 

mensen bekend. Dat kan betekenen dat er vragen worden gesteld. Omdat 

mensen verschillend zijn, worden de vragen die worden gesteld ook verschillend 

ervaren. Het kan als heel fijn worden ervaren maar het kan ook als belastend 

worden ervaren. Als iemand in rust dingen wil verwerken, kan zo iemand 

onrustig worden als de tiende persoon vraagt hoe het ermee gaat. Daarom is het 

verstandig om altijd te vragen of de persoon waar men voorbede voor wil doen, 

dit ook op prijs stelt. Ook als er geen voorbede voor je wordt gedaan, mag je 

weten dat de Heere acht op je slaat. Hij sloeg acht op Elizabet. Hij slaat ook acht 

op jou. Ook al wordt er geen voorbede gedaan in een gemeente, mensen die 

dichtbij je staan, kunnen dit wel doen. Zelf mag je ook tot de Heere gaan om 

Hem te vragen of Hij acht op je wil slaan. Hij zendt ook mensen om te helpen 

waar dat nodig is. Zelfs koningen mogen als dienaar van de Heere, hun 

onderdanen helpen. Het derde couplet van ons volkslied laat dit heel mooi zien.   

 

Lezen/zingen Gezang 411:3 

 

Lijdt u, mijn onderzaten    Die vroom begeert te leven,  

die oprecht zijt van aard',    bidt God nacht ende dag, 

God zal u niet verlaten,    dat Hij mij kracht wil geven, 

al zijt gij nu bezwaard.    dat ik u helpen mag. 



Zondag 10 december 

Tweede Adventszondag 

 

Lezen Lukas 1:26-29 

Tekst: Lukas 1:28B De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen 

 

Veel heil en zegen 

De engel Gabriël is een belangrijke boodschapper van God. Hij is door Hem 

naar Nazareth gezonden. Een plaats waarvan later de discipel Nathanaël zegt: 

Kan uit Nazareth iets goeds komen? Het was tot dan toe geen plaats waaraan de 

Messias is verbonden. Dat is Bethlehem wel. Als na de geboorte van de Heere 

Jezus, de wijzen uit het oosten bij koning Herodes komen en hem vragen waar 

de pasgeboren Koning van de Joden is, raadpleegt hij de godgeleerden. Deze 

zeggen dat de Messias geboren zal worden in Bethlehem. Nazareth wordt niet 

genoemd. Het is de zesde maand dat de engel Gabriël naar Nazereth wordt 

gezonden. De zesde maand lijkt er nogal los te staan, maar het gaat over de 

zesde maand nadat de engel bij Elizabet is geweest. De engel komt bij Maria. Ze 

gaat trouwen met Jozef. Met hem is ze in ondertrouw. De engel zegt tegen haar: 

de Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Maria raakt er door in de 

war. Ze weet nog niet wat de woorden van de engel betekenen. Omdat ze de 

moeder van de Zoon van God zal worden, is zij gezegend onder de vrouwen. 

Het woord gelukkig staat het dichtst bij het woord gezegend. Als je gezegend 

bent, dan bij je overladen met Goddelijk geluk. In de Nederlandse taal is uit deze 

geschiedenis  een gezegde voortgekomen. Als een vrouw zegt dat ze in 

gezegende omstandigheden is, dan betekent het dat ze in blijde verwachting is.  

 

Veel heil en zegen. Dat is een wens die wordt geuit aan het begin van een nieuw 

jaar, maar deze wens mag het hele jaar door worden geuit. Het woord heil is niet 

eenvoudig in één woord weer te geven. Het is een woord dat samengevat kan 

worden met de volgende woorden: welzijn, voorspoed, redding, heelheid, 

geestelijke en lichamelijke gezondheid. Veel heil en zegen mag je verwachten 

door de woorden die de engel Gabriël heeft uitgesproken. Door Maria, die de 

gezegende is onder de vrouwen, mag iedereen veel heil en zegen verwachten. 

Niet door Maria zelf maar door het Kind dat uit haar is geboren. Verwacht het 

heil van dit Kind dat veel namen heeft gekregen. De belangrijkste is Jezus.  

Dat betekent: Redder en Zaligmaker. Verwacht van Hem het heil en de zegen op 

deze 2
e
 Adventszondag en alle tijd daarna.   

 

Lezen/zingen Psalm 106:2 

 

Gelukkig zijn die Hij geleidt, 

die leven in gerechtigheid. 

Gedenk mij naar uw welbehagen. 

Dat ik met heel mijn volk U dien, 

met hen van voorspoed mag gewagen, 

de zegen van uw erfdeel zien. 



Maandag 11 december 

 

Lezen Lukas 1:30-33 

Tekst: Lukas 1:33B aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen 

 

De aankondiging van de Koning Die voor altijd regeert 

Als je zonder kennis van de Bijbel het gedeelte van vandaag leest, zou je kunnen 

denken dat het gaat over een koning die op aarde zal regeren over het land van 

koning David en aartsvader Jakob. Het beloofde land, uit het Oude Testament, 

zou dan een koning krijgen die voor altijd regeert. Maar daarmee zou niet de 

vrede op aarde komen die de Heere graag wil. Een koning van de hedendaagse 

aarde kan alleen maar een tijdelijke koning zijn, want deze aarde zal 

voorbijgaan. De aangekondigde Koning is een Koning Die werkelijk vrede zal 

brengen. Hij zal de Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. Daarom wordt 

hier aangekondigd dat Hij Koning wordt met een hoofdletter. Geen Koning van 

een aards rijk maar Koning van Zijn Koninkrijk waar geen einde aan zal komen. 

Dat is een vrederijk waar geen verdriet zal zijn, want er zal geen ziekte zijn, er 

zullen geen oorlogen zijn en de oorzaak hiervan zal er ook niet zijn. De oorzaak 

van alle ellende is de zonde. 

Voordat de engel de Koning en Zijn Koninkrijk aankondigt, zegt hij tegen Maria 

dat ze niet bevreesd hoeft te zijn. Waarom niet? Omdat God haar genade geeft. 

Wat kan er een angst worden aangepraat als het gaat om het oordeel. Het is 

waar: iedereen zal worden geoordeeld. Maar we mogen luisteren naar de engel 

Gabriël die ook tegen ons zegt: wees niet bevreesd. Net als bij Maria geeft God 

aan ons genade. Dat is niet vanzelfsprekend. De genade hebben wij niet 

verdiend. Dat is niet vreemd want het woord genade betekent barmhartige 

gratie. Gratis gekregen. Sterker nog. Je kunt geen goed oordeel verdienen. Al 

onze werken zijn bevlekt door de zonde. We hoeven niet bevreesd te zijn als we 

geloven in de Koning Die een Koninkrijk heeft waar geen einde aan zal komen. 

Geloof in Hem. Geloof in de Heere Jezus en je mag onderdaan zijn van de 

Koning der koningen. Maria mag Hem de naam Jezus, Redder,  geven.  

De Heere heeft aan alles gedacht. Zelfs over de Naam van Hem is nagedacht. 

Wat is Zijn Naam een heerlijk Evangelie.  

 

Lezen/zingen Psalm 96:7 

 

Zo zal zijn koninkrijk beginnen. 

De Rechter rijdt de wereld binnen, 

Hij richt de aarde naar zijn recht, 

het pleit der volken wordt beslecht. 

Zijn trouw en waarheid overwinnen.  



Dinsdag 12 december 

 

Lezen Lukas 1:34-35 

Tekst: Lukas 1:35B  

het Heilige Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genoemd worden 

 

Gods Zoon is apart gezet, ook voor jou 

In de Rooms Katholieke Kerk zijn er mensen zaligverklaard en heiligverklaard. 

Dat wordt gedaan door de paus. Een zaligverklaring is de eerste stap naar een 

heiligverklaring. De Bijbelse woorden heilig en zalig hebben een andere 

betekenis dan zoals deze in Rome worden toegepast. Zalig word je door het 

geloof in de Heere Jezus. Dat betekent dat je door het geloof in Hem voor altijd 

mag wonen bij de Heere na het leven op aarde. De Heere verklaart je zalig.  

Heilig ben je als je apart bent gezet. Heiligen zijn gelovigen. Zij zijn apart gezet 

in vergelijking met ongelovigen. Het zijn dus niet mensen die, zoals men dat wel 

eens zegt, vromer zijn dan de paus. Heilig ben je alleen maar door het geloof in 

de Heilige met een hoofdletter. Dat is Degene die, eerbiedig gesproken, wel 

vromer is dan de paus want Hij leefde op aarde zonder zonden.  

In de verzen die we vandaag in de Bijbel hebben gelezen, zien we dat Maria een 

verbaasde reactie heeft. Het is een open reactie. Een hele andere dan die van 

Zacharias. Zacharias reageerde in ongeloof. Maria reageerde met verbazing in 

haar stem. Ze is nog jong en kinderen krijgen is op dit moment nog niet aan de 

orde. Maar de engel zegt tegen haar dat ze overschaduwd zal worden door de 

kracht van de Allerhoogste. De Heilige Geest zal over haar komen. Het Heilige 

dat uit haar geboren zal worden, zal Gods Zoon worden genoemd.  

Als je wordt overschaduwd of als je in de schaduw van iemand staat, dan ben je 

minder belangrijk. Dat heeft Maria haar hele leven beseft. Ze is door de engel de 

gezegende onder de vrouwen genoemd omdat uit haar de Heilige geboren zal 

worden. Daarin is Maria niet het middelpunt. We mogen haar zien als de moeder 

van Jezus. Ze is hiervoor uitgekozen door de Heere. Maar zij staat in de 

schaduw van de Heilige, de Heere Jezus. We mogen haar dan ook niet 

zaligverklaren of heiligverklaren, ook al weten we dat zij geloofde in haar Zoon. 

Hij is de Heilige. Hij is voor Maria apart gezet. Gods zoon is apart gezet, ook 

voor jou. Geloof in Hem en je wordt zalig.  

 

Lezen/zingen Gezang 132: 1 en 2 

 

Er is een roos ontloken    Die roos van ons verlangen, 

uit barre wintergrond,    dat uitverkoren zaad, 

zoals er was gesproken    is door een maagd ontvangen 

door der profeten mond.    uit Gods verborgen raad. 

En Davids oud geslacht    Maria was bereid, 

is weer opnieuw gaan bloeien   toen Gabriël haar groette 

in 't midden van de nacht.   in 't midden van de tijd. 



Woensdag 13 december 

 

Lezen Lukas 1:36-38 

Tekst: Lukas 1:37 geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 

 

Bij God is alles mogelijk 

De engel zegt tegen Maria dat haar nicht Elizabet ook zwanger is van een zoon, 

in haar ouderdom. Tegenwoordig is het mogelijk om vóór de geboorte van een 

kind te weten te komen of het een meisje of een jongen is. In die tijd wist men 

dat niet voordat een kind werd geboren. Onze dagtekst geeft aan dat bij God 

geen ding onmogelijk zal zijn. In de eerste plaats wordt hier gedoeld op Elizabet 

die in haar ouderdom een kind krijgt en Maria, een meisje, krijgt als maagd een 

kind. In de tweede plaats heeft de Heere al vantevoren aangegeven dat zowel 

Johannes als Jezus een jongen is. Alles is mogelijk bij God. Dwars door de 

menselijke onmogelijkheden heen zegt Maria: Zie, de dienares van de Heere, 

laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Dat is een waar geloof. Dat 

is een geloof dat vooraf gelooft dat de Heere doet wat Hij zegt en pas achteraf 

opmerkt dat de Heere het ook werkelijk heeft gedaan. Het is, dwars tegen de 

menselijke verstandelijke realiteit in, geloven dat de Heere wonderen doet.  

Als Maria het heeft aanvaard dat zij de gezegende onder de vrouwen zal worden, 

gaat de engel van haar weg.  

Bij God is alles mogelijk. Dat is met het verstand niet te bevatten. Hij kan er 

voor zorgen dat iets dat er nooit is geweest, er plotseling is door alleen maar te 

spreken. Er zijn veel mensen die dit niet kunnen geloven. Om het eenvoudige 

scheppingsverhaal, dat een wonder van de Heere is, te weerleggen, worden er 

heel wat theoriëen bijgehaald. De evolutietheorie bijvoorbeeld. Om mensen die 

het wel geloven op een dwaalspoor te zetten kunnen er vragen worden bedacht 

die je niet verwacht. Eén van die onzinnige vragen over de almacht van God is: 

kan God een aarde scheppen die zo zwaar is dat Hij deze niet kan dragen? Dat is 

duidelijk een onzinvraag. Daar hoef je ook geen antwoord op te geven.  

Geloof het: Bij God is alles mogelijk. Hij heeft ervoor gezorgd dat Zijn Zoon in 

Bethlehem is geboren. Hij heeft ervoor gezorgd dat zondaren zalig kunnen 

worden. Geloof in Zijn almacht, geloof in de Heere Jezus, en je bent zalig.  

Ja aanvaard het maar: Bij God is alles mogelijk. Laat je maar leiden door Hem, 

Hij is de Almachtige. 

 

Lezen/zingen  Gezang 13:1 

 

D' Almachtige is mijn Herder en Geleide, 

wat is er dat me schort? 

Hij weidt mij als zijn schaap in vette weide 

waar gras noch groen verdort. 

Hij drenkt mijn ziel in koele bronne en beke. 

Indien mijn geest verstrooi' 

en afdwaal' van de kudde en rechte streke, 

Hij brengt ze weer te kooi. 



Donderdag 14 december 

 

Lezen Lukas 1:39-42 

Tekst: Lukas 1:41  

En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje 

opsprong in haar schoot; en Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest, 

 

Door de Heilige Geest kom je in beweging 

Maria heeft haast. Ze wil naar haar nicht Elizabet voordat Johannes is geboren. 

Zij groet Elizabet. Normaal gesproken volgen er dan woorden als: Elizabet was 

blij om Maria te zien of ze groet Maria terug. Het eerste dat wordt gemeld is niet 

de reactie van Elizabet maar de reactie van de nog ongeboren Johannes.  

Hij springt op in de buik van Elizabet. Hier wordt vervuld wat de engel eerder 

heeft gezegd tegen Zacharias: hij zal al van de moederschoot af met de Heilige 

Geest vervuld worden. Nu is het Pinksteren geworden tijdens de zwangerschap. 

Na het opspringen van Johannes in haar buik is het niet alleen Johannes die is 

vervuld met de Heilige Geest maar ook Elizabet. Zij heeft de woorden die de 

engel tegen Maria heeft gesproken, niet gehoord. En toch zegt zij tegen Maria: 

Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. 

Dat kon ze zeggen omdat ze was vervuld met de Heilige Geest.  

Er is een duidelijke reactie op de verschijning van Maria bij Elizabet.  

Niet vanwege Maria zelf maar omdat zij Jezus in zich mee draagt. Johannes 

komt in beweging. Hij springt op van vreugde. Elizabet blijft ook niet stil zitten. 

Zij komt ook in beweging maar op een hele andere manier. Zij begint te spreken 

door de kracht van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest kom je in beweging. 

Als je weet dat het ongeboren leven in Maria de Heere Jezus is en je wordt 

vervuld met de Heilige Geest, dan kan het niet anders, dan kom je in beweging. 

Dan kan het zelfs zo zijn dat je de reactie van Johannes en Elizabet tegelijk hebt: 

je springt op van vreugde en begint de Heere te loven omdat Hij Zijn Zoon naar 

de aarde heeft gezonden. Door te geloven dat de Heere Jezus  jouw Zaligmaker 

is, zul je Hem aanschouwen, zul je Hem zien. Voordat het zover is, mag je 

schuilen bij Hem en is je geluk zeker. Niet door jezelf maar doordat de Heere je 

bewaart. Hij zal er dan voor zorgen dat je hart opspringt bij het aanschouwen.    

 

Lezen/zingen Psalm 16:1 

 

Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God, 

Gij zijt mijn HEER, en mijn geluk is zeker. 

Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot, 

Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. 

Gij deelt mij toe zo lief'lijke landouwen 

dat mijn hart in mij opspringt bij 't aanschouwen. 



Vrijdag 15 december 

 

Lezen Lukas 1:43-45 

Tekst: Lukas 1:43 waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere 

naar mij toe komt? 

 

Waaraan heb ik het te danken dat de Heere naar mij toe komt? 

Elizabet, vervuld met de Heilige Geest, gaat verder met spreken tegen Maria. Ze 

vraagt: waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe 

komt?  Het is geen werkelijke vraag maar meer de verwondering van Elizabet 

dat de Heere naar haar omziet. Elizabet gaat nog verder met spreken. Het is alsof 

ze zegt: hoe is het mogelijk. Hoe is het mogelijk dat het kindje in mijn schoot 

opsprong van vreugde toen het geluid van Maria in mijn oren klonk. Ook hier 

wil ze geen antwoord op. Ze weet dat het de Heilige Geest is die hiervoor 

zorgde. Ze eindigt met een zaligspreking: zalig is zij die geloofd heeft, want wat 

haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden.  

Het zijn profetische woorden want het leven op aarde van de Heere Jezus is nog 

maar net begonnen of Elizabet spreekt al over het volbrengen van de geboorte 

maar ook dat het volbracht zal zijn op Golgotha. Daar wordt dit woord door de 

Heere Jezus in een korte zin uitgesproken: het is volbracht.  

 

Stel je ook wel eens vragen? Bijvoorbeeld: waaraan heb ik het te danken dat de 

Heere naar mij toe komt? Als het werkelijk een vraag is, kan er een kort 

antwoord worden gegeven. Je verdient het inderdaad niet. Door de zonden in je 

leven is er geen enkele verdienste. Het is alleen maar uit genade dat Hij naar je 

toekomst. De Heere Jezus is letterlijk naar ons toegekomen. Hij is naar de aarde 

gekomen om te leven als mens. Hij is de Mens zonder zonde. Daarom kon Hij 

de straf dragen die wij verdienen. Wat heerlijk is het dat Hij volkomen is en dat 

Hij alles heeft volbracht. Van de geboorte in een stal tot aan het kruis op 

Golgotha. En toen het volbracht was, dat is de betaling van onze schuld, werd er 

nog een heerlijk heilsfeit toegevoegd. De Heere Jezus stond op uit de doden en 

is bezig om een plaats voor te bereiden voor iedereen die in Hem gelooft.  

Wat is dat een onverdiende genade. Wat mogen we daar dankbaar voor zijn.  

Als arme en geringe mag je de Heere de lof en dank toezingen.. 

 

Lezen/zingen Gezang 20:7 

 

Ik arme en geringe,    Maar omdat Gij mijn leven 

hoe zou ik voor uw troon    duldt voor uw aangezicht, 

U lof en dank toezingen?    mag ik, o Heer, U geven 

Gij zijt zo groot, zo schoon.   de weerglans van het licht. 



Zaterdag 16 december 

 

Lezen Lukas 1:46-49 

Tekst: Lukas 1:49 Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en 

heilig is Zijn Naam 

 

Hij Die machtig is heeft grote dingen gedaan ook voor jou 

Als Elizabet uitgesproken is, gaat Maria spreken. De vragen van Elizabet 

worden op een vrouwelijke manier beantwoord. In het algemeen gesproken, 

natuurlijk zijn er heel veel uitzonderingen, hebben mannen de neiging om op 

een vraag met een exact antwoord te reageren. Vrouwen doen dit veel meer in 

beeldende taal. Alleen met ja of nee antwoorden is er vaak niet bij. 

Maria geeft wel op een hele bijzondere manier antwoord op de vragen en 

opmerkingen van Elizabet. Zij begint de Heere te loven. Waarom zij de Heere 

begint te loven wordt al in het eerste vers weergegeven. Zij geeft hier aan dat ze 

verheugd is. Haar ziel maakt de Heere groot en haar geest verheugd zich in God, 

haar Zaligmaker. Het is naast het groot maken van de Heere een belijdenis van 

haar geloof. Haar woorden zijn ingegeven door de Heilige Geest, dat kan niet 

anders. Ze verheugd zich in haar Zaligmaker. Ze geeft ook aan dat het geloof in 

de Zaligmaker niet bij haar is begonnen maar bij de Heere. Ze zegt: Hij heeft 

omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. De oproep aan ons is: geloof 

in de Zaligmaker. De conclusie achteraf moet altijd zijn: de Heere heeft naar mij 

omgezien en daarom geloof ik. Alle geslachten zullen mij zalig spreken, zegt 

Maria. Dat is zo. Ze zegt er direct achteraan waarom dat zo is: want Hij Die 

machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam. 

Hij Die machtig is heeft grote dingen gedaan, ook voor jou. Dat is het mooie aan 

deze geschiedenis. Het is niet alleen maar Maria die zich verheugt in haar 

Zaligmaker. Zijn Naam, de Zaligmaker, is geheiligd voor alle geslachten. 

Iedereen krijgt de gelegenheid om Jezus haar of zijn Zaligmaker te noemen. 

Daar ben je nooit te nietig voor. Integendeel. Als je de Zaligmaker als de 

Almachtige ziet kun je, als je in Hem gelooft, alleen maar in verwondering 

stamelen: Heere dank U wel, dat U naar mij, zo nietig als ik ben, omziet.  

Dan mag je de woorden van Maria, die in de lofzang van Maria zijn verwoord, 

nazeggen: Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer mijn 

Zaligmaker noemen. 

 

Lezen/zingen Gezang 66:1  

 

Mijn ziel verheft Gods eer;   die, in haar lage staat, 

mijn geest mag blij den Heer   zijn dienstmaagd niet versmaadt, 

mijn Zaligmaker noemen,   maar van zijn gunst doet roemen. 



 Zondag 17 december 

Derde Adventszondag  

 

Lezen Lukas 1:50-52 

Tekst: Lukas 1:52  

Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd 

 

Verhoogd word je alleen door nederig te zijn 

Op deze derde Adventszondag staan we stil bij verhoogd worden en nederig 

zijn. In vers 50 staat: Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen 

die Hem vrezen. Het gaat over de Heere Die met Zijn hart erbarmen heeft. 

Anders gezegd: Hij kijkt in liefde en genade naar alle mensen die Hem vrezen, 

die voor Hem ontzag hebben en Hem eren. In de volgende verzen staan 

tegenstellingen. De Heere heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Dat is 

niet letterlijk bedoeld. In onze taal kennen we een uitdrukking die hiermee is 

verwant. Dat is: de sterke arm of de sterke arm van de wet. Als voorbeeld: een 

deurwaarder kan de sterke arm vragen om bijstand te verlenen bij een 

aanhouding. Met de sterke arm wordt de politie bedoeld. De deurwaarder kan de 

hulp van politieagenten inroepen. Als we het over de arm van de Heere hebben,  

dan bedoelen we de Heere in Zijn geheel. Hij heeft een krachtig werk gedaan. 

Wat Hij heeft gedaan zien we in het vervolg: Hij heeft machtigen van de troon 

gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd. Als we het zien vanuit Maria, dan 

mogen we het als wonder ervaren dat de Heere een eenvoudig meisje heeft 

uitgezocht om moeder te worden van de Heere Jezus. De wijzen uit het oosten 

gingen naar het hof van koning Herodes om te vragen of er een prins is geboren. 

Dat zou menselijkerwijs gesproken ook de meest logische plek zijn waar een 

toekomstige koning wordt geboren. Maar de Heere heeft anders beslist. 

Hoogmoedigen worden vernederd. Let er hierbij op dat het niet gaat om mensen 

die een hoge functie hebben. Een koning hoeft niet hoogmoedig te zijn. Een 

koning die dienstbaar is aan zijn volk, kan een zegen zijn voor dit volk.  

Verhoogd word je alleen door nederig te zijn. Besef dat je het eeuwige leven 

niet zelf kunt verdienen maar daarvoor de Heere Jezus nodig hebt. Hij geeft 

kracht  om ervoor te zorgen dat je nederig wordt. Hij zal je dan ook verhogen 

om Hem te kunnen eren.    

 

Lezen/zingen Psalm 92:7 

 

Zoals de cederbomen    Die in Gods huis geplant zijn, 

hoog op de Libanon,    zij bloeien in Gods licht 

staan bij de levensbron    als palmen opgericht. 

de nederige vromen.    Hun lot zal in zijn hand zijn. 



Maandag 18 december 

 

Lezen Lukas 1:53-56 

Tekst: Lukas 1:54 Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan 

Zijn barmhartigheid te denken 

 

De Heere neemt het voor je op en dat is een en al barmhartigheid 

Maria gaat in haar lofzang verder met het benoemen van de daden van de Heere. 

Hij verzadigt hongerigen met goede gaven en rijken heeft Hij met lege handen 

weggezonden. Het gaat hier om de toekomst. Je zou het letterlijk kunnen nemen, 

maar dan zou je kunnen zeggen dat alle mensen die arm zijn zalig zullen worden 

en alle mensen die rijk zijn niet. Dat is heel kort door de bocht. Het gaat er niet 

om of je arm of rijk  bent maar of je de Heere nodig hebt. Dat wil zeggen dat je 

het probleem van zondaar zijn niet zelf kunt op losssen door goede werken te 

doen om daarmee een plaats in de hemel te verdienen maar dat je hiervoor de 

Heere Jezus nodig hebt Die volkomen voor al je zonden heeft betaald. Als je rijk 

bent in jezelf, dan betekent het dat je de Heere Jezus niet nodig hebt. Dan zendt 

de Heere je weg met lege handen.  

In het volgende vers staat dat de Heere het opgenomen heeft voor Israël, Zijn 

knecht. Zijn knecht daarmee wordt ook Zijn volk bedoeld. Als Zijn volk Hem 

als God diende, werd elke oorlog gewonnen. De Heere keek dan altijd in 

barmharigheid naar hen om. Daarin deed Hij wat Hij Abraham had beloofd. Hij 

zou zorgen voor een groot nageslacht tot in eeuwigheid. Maria werd door de 

Heere uitverkoren om moeder te zijn van Zijn Zoon. Door Zijn Zoon is er voor 

het nageslacht van Abraham een plaats bereid in de Hemel. Bij het nageslacht 

van Abraham hoort iedereen die de God van Israël als God dient en Zijn Zoon 

als haar of zijn persoonlijke Zaligmaker heeft.  

 

De Heere neemt het voor je op en dat is een en al barmhartigheid. Hoe weet je 

dat? Dat heeft Hij beloofd in de Bijbel. Iedereen die in de Heere Jezus gelooft, 

zal zalig worden. Dat is een en al barmhartigheid. Het volk Israël heeft 

afwisseldend God en de afgoden gediend. Steeds weer bracht de Heere hen 

terug. Daarvoor gebruikte hij diensknechten. Ook in ons leven gebruikt de Heere 

diensknechten. Zij verkondigen Gods Woord. Als zij dat doen, luister dan naar 

hen. Dan zal het in de toekomst werkelijk gebeuren: Groot en in eeuwigheid is 

Gods barmhartigheid voor duizenden gslachten. 

 

Lezen/zingen Gezang 66:6 

 

Hij trok zich Israël aan,     Groot en in eeuwigheid 

Hij laat niet hulp'loos staan    is Gods barmhartigheid  

die Abrams troost verwachten.    voor duizenden geslachten! 



Dinsdag 19 december 

 

Lezen Lukas 1:57-60 

Tekst: Lukas 1:60B hij zal Johannes heten! 

 

Beaam je Johannes 

Wat is het fijn als mensen meeleven. Vooral als het gaat om mensen die dichtbij 

wonen, zoals buren, maar ook als familie meeleeft. In Nederland leven we in een 

verzorgingsstaat. De verzorging van de wieg tot het graf is misschien wel 

minder goed dan een aantal jaar geleden, maar het is niet te vergelijken met de 

tijd dat Johannes werd geboren. In die tijd was je geheel aangewezen op buren 

en dichtbij wonende familieleden. Als Elizabet een zoon heeft gebaard, 

verheugen de buren en familieleden zich hierover. Wat werd er over deze zoon 

gezegd? Niet heel veel. Er werd niets gezegd over zijn gewicht en zijn lengte en 

ook niet of hij helemaal gezond is. Ook niet of hij de neus van de moeder en de 

ogen van de vader heeft. Er wordt iets veel belangrijkers gezegd. De buren en 

familieleden hoorden dat de Heere Elizabet grote barmhartigheid heeft bewezen. 

Als eerste gaat de dank naar de Heere uit. Dankbaarheid voor de geboorte van 

de zoon en dankbaarheid voor Elizabet, die op hoge leeftijd een kind baart en 

gezond door mag leven. Allemaal dingen die niet vanzelfsprekend zijn.  

 

Als het kind op de achtste dag besneden gaat worden, krijgt het ook zijn naam. 

Zacharias kan nog niet zeggen wat de naam van het kind wordt. De mensen 

denken dat het wel Zacharias zal gaat heten. Maar Elizabet zegt: Nee, hij zal 

Johannes heten. Zo moet hij heten, heeft de engel tegen Zacharias gezegd. En 

Zacharias heeft het doorgegeven aan Elizabet. Hij kon het niet zeggen maar hij 

heeft een andere manier gevonden om het aan haar door te geven. Johannes 

betekent: God is genadig maar we zouden het ook mooi aan vers 58 kunnen 

verbinden: Johannes betekent de Heere is barmhartig.  

 

Beaam je Johannes? Taalkundig klinkt dit natuurlijk heel vreemd. In onze taal 

komt het niet veel voor dat de naam van iemand tegelijk de betekenis is van een 

aantal woorden. Beaam je Johannes betekent beaam je dat God genadig is. In het 

woord beamen zit het woord amen. Amen betekent: zeker, het is zo. Beamen 

betekent: er ja op zeggen, zeggen dat het klopt. Beaam je Johannes? 

Ervaar je het dat de Heere elke keer weer genadig naar je omziet? Doe dan 

hetzelfde als de buren en familie van Elizabet: verheug je hierin. Breng in het 

gebed de dank over aan de Heere Die naar je omziet en eindig met amen.  

Hem komt de lof toe voor altijd, amen. 

 

Lezen/zingen Psalm 41:5 

 

Looft nu den HEER, zingt Isrels God verblijd, 

prijs Hem voor zijn genâ 

van eeuwigheid tot in all' eeuwigheid! 

Ja, waarlijk, amen, ja! 



Woensdag 20 december 

 

Lezen Lukas 1:61-66 

Tekst: Lukas 1:66B En de hand van de Heere was met hem 

 

De Heere helpt een handje of de hand van de Heere is met je 

De buren en familie die aanwezig zijn bij de besnijdenis van het kind van 

Zacharias en Elizabet, zijn verwonderd dat ze het kind Johannes willen noemen. 

Er is toch niemand in de familie die zo heet, zeggen ze? Ze kunnen niet geloven 

wat Elizabet zegt en ze gebaren naar zijn vader hoe hij wil dat het genoemd gaat 

worden. Omdat Zacharias niet kan spreken, schrijft hij het op een schrijftafeltje. 

De mensen snappen er niets van. Onmiddellijk kan Zacharias weer spreken.  

Hij sprak. Waarover sprak hij? Over Johannes. Over God Die genadig is.  

Direct ging hij God loven.  In heel het bergland van Judea wordt er over 

gesproken. De mensen verwonderen zich over de wonderen die bij Elizabet en 

Zacharias gebeurden. Het is allemaal zo indrukwekkend dat de mensen het nooit 

meer zullen vergeten. Ze vragen zich wel af wat er gaat gebeuren met Johannes. 

Een bijzonder kind zal ook een bijzonder leven krijgen. Het eindigt met de 

woorden: En de hand van de Heere was met hem.  

Hoe is dit in jouw leven? Is het:    de Heere helpt een handje of de hand van de 

Heere is met je? Dat is een groot verschil. Als de Heere een handje helpt, dan 

kun je het meeste zelf wel regelen. Dan is het: ik doe alles zoals ik wil en als er 

iets mis gaat dan wil ik graag worden geholpen. Dan ben je een onafhankelijk 

mens, die af en toe geholpen wil worden. Bij zo’n doe-het-zelver wordt het nu 

belangrijk en het later bewaard voor later. De eeuwigheid staat dan ver van je af. 

Maar je weet niet hoe lang je nog leeft op deze aarde. Stel het later niet uit. 

Beter is het om te vragen of de Heere met Zijn hand met je wil zijn. Die hand is 

er om je aan vast te houden. Zijn hand vasthouden is met gevouwen handen aan 

Hem vragen of Hij je wil leiden. Als Hij kracht geeft kun je met vertrouwen de 

toekomst tegemoet zien. Dan kun je het niet zelf, maar vraag je om kracht om te 

geloven in Johannes, God die genadig is, en in Jezus, God Die Redder is.  

Dan ga je groeien in de Geest. Dan ga je leven van de verwondering.  

Dan ga leven van Gods genade en Zijn lankmoedigheid.   

 

 

Lezen/zingen Gezang 252: 1 en 2 

 

Wat zijn de goede vruchten,    geloof om veel te geven, 

die groeien aan de Geest?    te geven honderd-in, 

De liefde en de vreugde,     wij zullen leren leven 

de vrede allermeest,     van de verwondering: 

geduld om te verdragen     dit leven, deze aarde, 

en goedertierenheid,     de adem in en uit, 

geloof om veel te vragen,    het is van Gods genade 

te vragen honderd-uit;     en zijn lankmoedigheid. 

 



Donderdag 21 december 

 

Lezen Lukas 1:67-71 

Tekst: Lukas 1:68A Geprezen zij de Heere, de God van Israël 

 

Midden in de winternacht, ging de hemel open 

Vandaag begint de winter. Om precies te zijn om 17.28 uur. Dat heeft te maken 

met de stand van de aarde ten op zichte van de zon. Het is vaak op 21 december 

maar soms ook op 22 december. Vlak voor de Kerstdagen zijn de weermensen 

druk in de weer om te kijken of er tijdens deze dagen sneeuw zal vallen. Kerst 

en sneeuw hebben iets romantisch voor veel mensen. Nu hebben de Kerstdagen 

niets met romantiek te maken. De geboorte van de de Heere Jezus was in een 

stal. De dieren en de herders waren in het veld. Dat wil zeggen dat het niet koud 

was. Sneeuw was in geen velden of wegen te bekennen.  

 

Vandaag hebben we een aantal verzen gelezen uit de lofzang van Zacharias. 

Deze lofzang kwam niet zomaar in hem op. Er staat: Zacharias, de vader van 

Johannes, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Profeteren kan met 

gesproken woorden maar ook met gezongen woorden. Welke woorden zijn het? 

De volgende woorden: Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft 

naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. Zacharias 

heeft het nier over Johannes maar over de Heere Jezus. Al in de tijd van de 

profeten werd over Hem geprofeteerd. Daar wordt in deze lofzang naar 

verwezen. Elke tekst staat niet op zichzelf maar is verbonden met het verleden 

en de toekomst. Het laatste vers geeft weer dat Jezus de Verlosser is. Hij is de 

Verlosser van de vijand. De vijand zijn de haters van de Heere en haters van het 

heil dat Hij heeft gebracht in Christus.  

Als je de lofzang van Zacharias in een andere tekst zou willen weergeven is het 

net het lied Midden in de winternacht. Midden in de winternacht, ging de hemel 

open. Die ons heil der wereld bracht. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, 

dat Hij het heil in de wereld heeft gebracht. In al onze gebrokenheid zorgt Hij 

voor heelheid. Al onze zonden worden door de Heere Jezus weggedragen. Dat 

gebeurde toen Hij de gang maakte naar Golgotha. Toen het volledig donker was 

zij Hij: het is volbracht. Al ver voor dat dit plaatsvond, ging de hemel open en 

wezen de engelen al op Hem Die het heil in de wereld bracht. De lofzang van 

Zacharias lijkt ook op het lied dat de engelen zongen. Zij zongen: Ere zij God en 

Zacharias zingt: Geprezen zij de Heere. En in Psalm 112 vers 1 staat: God zij 

geloofd en hoog geprezen. Psalm 112 vers 1 is een lied dat het heil dat Jezus 

heeft gebracht omschrijft als een overvloed van zegen. Met die overvloed van 

zegen eindigen we vandaag. 

 

Lezen/zingen Psalm 112:1 

 

God zij geloofd en hoog geprezen.        zijn nageslacht is groot op aarde. 

Welzalig die de HERE vrezen.         Wie vrolijk voortgaat op Gods wegen, 

Wie in zijn hart Gods wet bewaarde,        beërft een overvloed van zegen. 



Vrijdag 22 december 

 

Lezen Lukas 1:72-75 

Tekst: Lukas 1:74-75  

dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder vrees, 

in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven. 

 

Hou de spanning erin 

In de eerste verzen gaat het over de Heere en in de laatste twee verzen over 

mensen die zijn gaan geloven in de Verlosser.  

Als de Heere een verbond sluit, dan is dat niet alleen bedoeld voor het leven van 

hier en nu maar ook voor de toekomende eeuw. Een verbond van de Heere met 

ons is een belofte van Hem. We kunnen Hem altijd vertrouwen. Wat Hij belooft, 

doet Hij en heeft blijvende waarde. Hij belooft verlossing uit de hand van onze 

vijanden. Dat gebeurt omdat Hij barmhartigheid bewijst aan ons voorgeslacht, 

aan ons en aan ons nageslacht. Zacharias zag, door de kracht van de Heilige 

Geest, de reikwijdte van het verlossende werk van Christus. De Heere Jezus 

kwam niet alleen voor Israëlieten naar deze aarde. Hij kwam ook voor ons.  

Wij zijn, van nature, heidenen. Mensen die vanuit zichzelf de Heere niet willen 

dienen. Hoe kun je dankbaar reageren op de barmhartigheid van de Heere zoals 

dat is beschreven in de verzen 74 en 75? Dat kan alleen door de kracht van de 

Heilige Geest. Hij wil ons kracht geven zodat wij de Heere dienen zonder vrees, 

in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven. Daar mag je 

dagelijks om vragen. 

 

Hou de spanning erin. Dat is te lezen op een bord in een garage. In de 

autobanden moet lucht zitten. Dat is een eerste vereiste om te kunnen rijden. Om 

niet teveel brandstof te verbruiken, is het goed dat de banden de juiste spanning 

hebben. Vandaar de leuze: hou de spanning erin. Dat geldt ook voor een 

christen. Om de Heere te kunnen dienen is het nodig dat je niet verslapt. Hou de 

spanning erin door in Zijn Woord te lezen, door tot Hem te bidden en elke keer 

weer te vragen om Zijn Heilige Geest. De Heere zorgt er dan voor dat je bevrijd 

uit de vijandschap van haters je leven lang de Heere kunt dienen tot Zijn eer. 

 

Lezen/zingen Gezang 67: 2 

 

Bevrijding uit de vijandschap   de Here God zijn toegewijd 

de hand van die ons haten,   ons leven lang op aarde. 

gelijk Hij eens gezworen had   Zo zult gij voor de Heer uitgaan, 

Abraham onze vader,    een stem die Hem de toegang baant: 

opdat wij in rechtvaardigheid   bereidt Hem alle wegen! 



Zaterdag 23 december 

 

Lezen Lukas 1:76-79 

Tekst: Lukas 1:76A/79B En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste 

genoemd worden, om onze voeten te richten op de weg van de vrede. 

 

Je voeten worden in de goede richting gezet 

In het Bijbelgedeelte van vandaag spreekt Zacharias over Johannes. De verzen 

76 tot en met 79 zijn één lange zin. Deze is samengevat in onze dagtekst. 

Johannes zal een profeet van de Allerhoogste worden genoemd. Hij is de 

wegbereider. Eén van de belangrijkste daden die hij heeft verricht is de Heere 

Jezus dopen. Hij heet niet voor niets Johannes de Doper. Hij heeft veel mensen 

gedoopt. Daarbij wees hij de weg van bekering. Hij wees de Weg, dat is de 

Heere Jezus. Hij vertelt de mensen over de vergeving van de zonden en de 

kennis van de zaligheid die hieraan is verbonden. Hij vertelt er ook bij hoe het 

komt dat dit mogelijk is. Dat is door de barmhartigheid van God. Dat is de God 

Die uit de hoogte naar ons omziet. Zo profeteert Zacharias over zijn zoon 

Johannes. Het eindigt met de weg van de vrede. Mensen die in de duisternis en 

schaduw van de dood leven, wordt de weg van de vrede gewezen. 

 

Je voeten worden in de goede richting gezet. Dat wordt gedaan door Gods 

Woord verlicht door de Heilige Geest. Hierin staat geschreven dat Johannes de 

weg wijst. Hij bereidt voor jou ook de weg voor. Hij wijst niet naar zichzelf 

maar naar de Heere Jezus. Dat is Degene Die na Johannes komt en er altijd al 

was. Dat is een mysterie want hoe kan iemand na een persoon komen terwijl Hij 

er altijd al was. Een mysterie is iets dat met het menselijke verstand niet te 

begrijpen is. Dat is het ook niet. Jezus wordt na Johannes geboren. Maar omdat 

Hij de Goddelijke verschijning is Die als Mens naar deze aarde is gekomen, was 

Hij er altijd al. Samen met de Vader en de Heilige Geest zijn Zij één.  

Johannes wees ons de goede richting voor onze voeten. Dat is de weg van de 

vrede. De vredesduif, de Heilige Geest, zorgt ervoor dat je voeten in de goede 

riching worden gezet. Verzet je daar maar niet tegen want als je je door de Geest 

laat leiden zul je de vrede vinden en in eeuwigheid, door het geloof in de Heere 

Jezus, in vrede mogen voortleven.  

 

Lezen/zingen Psalm 72:2 

 

Zolang de zon des daags zal rijzen,  Hij moge mild zijn als de regen, 

de maan schrijdt door de nacht,   het land tot lafenis. 

moet al het volk hem eer bewijzen,  Vrede zal bloeien aller wegen, 

hem loven elk geslacht.    totdat geen maan meer is. 



Zondag 24 december 

Vierde Adventszondag  

 

Lezen Lukas 1:80 

Tekst: Lukas 1:80A Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest 

 

Ben je gesterkt door de Geest op Kerstavond? 

Meestal is Kerstavond in veel kerken een avond waarop de Kerstnachtdienst 

wordt gehouden. Dit jaar is de dag voor Kerst een zondag. Dat zorgt ervoor dat 

deze dag anders is dan de jaren waarop het niet op zondag is.  

Een voorganger nam een man met verstandelijke beperking mee naar een 

Kerstnachtdienst. De man vond het prachtig. De kerk was helemaal vol. Er was 

een koor aanwezig en er werden mooie kerstliederen gezongen.  

Een aantal weken later ging de man weer mee naar dezelfde kerk waar een 

zondagse avonddienst was. Hij ging voorin zitten en vlak voor de dienst begon, 

keek hij achterom. Verbaasd riep hij uit: waar zijn alle mensen? Dat was 

beschamend voor degenen die het hoorden,. ondanks dat zij aanwezig waren.  

Het zou mooi zijn als de samenkomsten op bijzondere dagen een zodanige 

weerslag hebben dat de zogenaamde gewone samenkomsten ook bijzonder 

worden. Hoe kan dit gebeuren? Dat zien we in de tekst van vandaag. 

Deze gaat over Johannes de Doper, die opgroeit van kind naar volwassene en  

hij wordt  gesterkt in de geest. En waardoor? Door de Geest met een hoofdletter. 

 

Ben je gesterkt door de Geest op Kerstavond? Als dat zo is, zul je wel uitzien 

naar morgen. Dan is het Christusfeest. In de Adventstijd kun je hier naar uitzien. 

Op het Kerstfeest gaat het kerkelijk jaar echt beginnen. Dan wordt vervuld wat 

al lang is beloofd. De Messias is dan naar de aarde gekomen. Het is nog pril, 

maar al helemaal volmaakt, het Kind van Bethlehem. Jezus zal, net als Johannes, 

opgroeien. Hij zal, net als Johannes, gedood worden. Er is wel een groot verschil 

tussen Jezus en Johannes. Jezus deed het allemaal voor jou en Hij heeft de dood 

overwonnen. Het echte Christusfeest komt nog. Dan mag je, als je in de Heere 

Jezus gelooft, feest vieren omdat er geen enkele droefheid meer zal zijn en 

iedereen erop gericht zal zijn om de Heere te loven. Verlang je er al naar? 

 

Lezen/zingen Gezang 130:2 

 

Zo is ons God verschenen   is als een kind gekomen 

in onze lange nacht.    en heeft der wereld schuld 

Hij die de eng'len dienen    nu zelf op zich genomen 

die eeuwen is verwacht,    en draagt ze met geduld. 

 



Maandag 25 december 

Eerste Kerstdag 

 

Lezen Lukas 2:1-7 

Tekst: Lukas 2:1A/6A En het geschiedde 

 

Het is waarlijk gebeurd: het geschiedde 

Als het Pasen is dan klinken de woorden: Hij is waarlijk opgestaan. Dat betekent 

dat het echt is gebeurd.  

Als er een prins wordt geboren, zijn er al veel dingen voorbereid. Niets wordt 

aan het toeval overgelaten, zoals men dat zegt. In het ziekenhuis staat alles 

gereed. De knapste dokter zal bij de geboorte aanwezig zijn. Als de baby is 

geboren, wordt het verteld aan de media. Alle ogen, in heel het land, zijn gericht 

op de vader van de prins die is geboren. Het zal de baby aan niets ontbreken. 

Hoe anders is dit alles bij de Heere Jezus. Geen universitair ziekenhuis met een 

professor maar een eenvoudige stal met alleen Jozef en Maria. Geen mooie wieg 

met baldakijn maar een kribbe, een voederbak. Geen media-aandacht. En toch is 

de geboorte van Jezus koninklijk. Dat komt omdat de media-aandacht aan Hem 

voor altijd zal zijn. De Vader van onze Heere Jezus Christus verkondigt via Zijn 

Woord dat het waarlijk is, het geschiedde. Daar begint Lukas 2 mee: Het 

geschiedde. Ja, de Heere Jezus is waarlijk als mens geboren. Hij moest de gang 

gaan die ieder mens gaat. Opgroeien van baby tot volwassene. Hij is niet 

geboren in Nazareth. Daar leek het wel even op toen de engel tegen Maria zei 

dat ze de Zoon van de Allerhoogste zou baren. Maar wat de Heere laat 

optekenen gebeurt. Jezus is geboren in de stad van David, in Bethlehem. Eerst 

wordt vermeld dat Maria en Jozef naar Bethlehem gaan. En het geschiedde. Het 

is waarlijk gebeurd. Dan wordt Jezus geboren. En weer staat het er: en het 

geschiedde. Ook de geboorte van Jezus is waarlijk gebeurd. Wat een wonder is 

dit. De Heere Jezus kwam naar deze aarde om in een lage staat te beginnen. Hij 

heeft gedragen wat wij verdienen. Het Kerstfeest mag werkelijk een feest zijn. 

Niet om de noodzaak van deze geboorte. Jezus moest geboren worden om 

uiteindelijk de straf te ondergaan die wij verdienen. Maar het is wel feest omdat 

Hij geboren is om uiteindelijk dat te doen wat Hij nu aan het doen is, een plaats 

voorbereiden voor iedereen die in Hem gelooft. Wij hoeven niet in de hemel 

opnieuw geboren te worden. Dat moet, geestelijk gezien, hier op aarde 

plaatsvinden. In de hemel zijn de vele woningen gereed. Daar is geen stal met 

een voederbak, daar is geen eenzame geboorte maar daar is het altijd feest. Daar 

klinkt een lied: Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuw geboren Heer!  

 

Lezen/zingen Gezang 135:1 

 

Hoor, de eng'len zingen de eer   dat weerklinkt de hemel door, 

van de nieuw geboren Heer!   zingt met algemene stem 

Vreed' op aarde, 't is vervuld:   voor het kind van Bethlehem! 

God verzoent der mensen schuld.  Hoor, de eng'len zingen de eer 

Voegt u, volken, in het koor,   van de nieuw geboren Heer! 



Dinsdag 26 december 

Tweede Kerstdag 

 

Lezen Lukas 2:8-20 

Tekst: Lukas 2:10B  

Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap 

 

Van het concert des levens is een program 

Jezus is geboren. Hoe komen de mensen dit te weten?  

Vroeger had je de dorpsomroeper of stadsomroeper. Als er iets bijzonders was 

gebeurd, ging deze langs de straten en verkondigde dit luid.  

Tegenwoordig kom je het te weten via de media. Bij de geboorte van de Heere 

Jezus is het de veldomroeper. Het is de engel die aan de herders in het veld 

verkondigt dat er iets bijzonders is gebeurd. Doordat de heerlijkheid van de 

Heere hen omscheen, werden de herders zeer bevreesd. De engel zegt:  

Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap.  

De herders krijgen de heerlijke boodschap dat de Zaligmaker is geboren.  

Zij mogen het Kind gaan bewonderen en zij verwonderen zich.  

Als zij terug gaan, verheerlijken en loven zij God. En waarom? Omdat zij 

getuigen zijn geworden van alles wat  de engel tegen hen had gezegd. 

Wie zijn er nog meer getuigen van de geboorte van Jezus? Dat zijn de wijzen. 

Een voorganger zij eens over de christelijke gemeente dat deze is te vergelijken 

met een orkest. Allemaal verschillende instrumentengroepen en binnen deze 

groepen individuele instrumenten. Als het goed is, klinken deze samen heel 

harmonieus. Iedereen moet meedoen. Niemand uitgezonderd. Ieder met zijn 

eigen gaven. Wat opvalt bij de geboorte van Jezus is dat er herders en wijzen 

zijn die Jezus gaan vereren. Het orkest is hiermee niet compleet. Gemist worden 

de religieuzen. De mensen die konden weten dat Jezus in Bethlehem zou worden 

geboren. Het orkest kan nog goed gaan klinken. Het is nog niet te laat, ook niet 

voor religieuzen, om hem te gaan vereren. Laten we allemaal meedoen zodat het 

orkest mooi gaat klinken en het een mooi concert wordt voor de Heere.  

Wanneer klinkt dit muzikaal? Als je met je hart de Heere looft.  

Heb je geen woorden, kun je niet zingen? Ook als je er sprakeloos van bent, 

weet de Heere dat je Hem looft met heel je hart.  

Van het concert des levens krijgt niemand een program is een bekende 

tegelwijsheid. Je weet niet wat je te wachten staat in het leven. Deze spreuk kan 

ook nog worden veranderd in iets heel positiefs: Van het concert des levens is 

een program. In dat programma staat: door het geloof, in de door de engel 

aangekondigde Zaligmaker, word je zalig. Dan mag je Hem voor altijd eren. 

 

Lezen/zingen Gezang 136:3 

 

Nu knielen herders, wijzen,    Dan vallen alle volken 

rondom de kribbe neer.     de Mensenzoon te voet, 

Straks zal Hem alles prijzen    dan komt Hij op de wolken, 

als Heiland en als Heer.     in majesteit begroet. 



Woensdag 27 december 

 

Lezen Lukas 2:21-24 

Tekst: Lukas 2:22B/24A  

Zij brachten Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen, en om een 

offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere 

 

Een offer, maar niet voor Jezus 

Op de achtste dag wordt Jezus besneden. Het teken waarmee het verbond, dat 

God met Abraham sloot, wordt bezegeld. Hij is de God van Zijn volk en Hij 

zorgde voor het nageslacht van Abraham. Uit dit nageslacht is Jezus geboren. 

Als mens kwam Hij op de aarde en ook Hij werd besneden en aan de Heere 

voorgesteld. Hij kreeg toen ook de Naam Jezus, de Naam die de engel had 

genoemd voordat Maria van Hem in verwachting was. Hij kreeg deze Naam en 

Hij is deze Naam. Hij is de Redder. Bij de besnijdenis hoort ook een offer. Wat 

voor offer het is, is afhankelijk van de mogelijkheden die de ouders hebben. 

Voor mensen die niet rijk zijn, is dit een paar tortelduiven of twee jonge duiven. 

Het is een offer, maar niet voor Jezus. Het is een offer van Maria en Jozef. Voor 

Jezus hoeft niet te worden geofferd want Hij was ook als baby zonder zonden. 

Hij is de enige waarvan gezegd kan worden dat hij niet in zonden ontvangen en 

geboren is. Voor Hem hoefde niet geofferd te worden, Hij zal zelf het Offer 

worden. Al wat mannelijk is zal heilig voor de Heere genoemd worden, staat er 

in vers 23. Als er één is die werkelijk heilig is dan is dat Jezus. Hij is helemaal 

apart gezet. Hij is de Heilige met een hoofdletter.  

Als je in Jezus gelooft, is Zijn Naam heel persoonlijk voor jou Redder en 

Zaligmaker ineen. Redder wil zeggen dat Hij jou redt van de ondergang. Hij is 

daarvoor verlaten op Golgotha door Zijn Vader in de hemel in jouw plaats. 

Zaligmaker wil zeggen dat door het geloof in Hem, Zijn Naam voor jou betekent 

dat Hij jou volkomen gelukkig maakt voor altijd. Dat alles dankzij het offer dat 

Hij heeft gebracht. Je mag zelf kiezen, kies je voor Hem of tegen Hem.  

Die keuze is toch niet moeilijk? 

 

Lezen/zingen Psalm 11:3 

 

De HEER zal vuur en zwavelregen zenden. 

Een hete wind steekt op en schroeit hun grond. 

Dit valt ten deel aan wie zich van Hem wenden, 

want onze HEER is trouw aan zijn verbond 

en Hij bemint wie wand'len in zijn wegen. 

Al wie op aarde rechte paden vond 

gaan blij het blinken van zijn aanschijn tegen. 



Donderdag 28 december 

 

Lezen Lukas 2:25-35 

Tekst: Lukas 2:27A En hij kwam door de Geest in de tempel 

 

Word je ook geleid door de Heilige Geest en is Simeon ook jouw naam? 

Over Simeon wordt geschreven dat hij rechtvaardig en godvrezend is. Zijn naam 

betekent: hij die luistert. Dat heeft hij gedaan toen de Heilige Geest tot Hem 

sprak. In een Goddelijke openbaring, gegeven door de Heilige Geest, is tot hem 

gezegd dat hij niet zal sterven voordat hij Christus heeft gezien. Christus is de 

Gezalfde van de Heere, de in het oude testament beloofde Messias. Dat Simeon 

een goede luisteraar is, dat is duidelijk. Hij liet zich leiden door de Heilige 

Geest. Het is geen gemaar bij hem. Maar is het wel werkelijk waar? Maar is het 

geen droom die bedrog is? Nee, hij geloofde en daarom wordt hij de man 

genoemd die rechtvaardig is en godvrezend. Door dat geloof verwacht hij de 

vertroosting van Israël. In dat geloof is hij niet beschaamd.  

Hij komt in de tempel. Dat doet hij niet zomaar. Hij doet dit omdat hij geleid 

wordt door de Heilige Geest. Hij neemt Jezus is Zijn armen en looft God. Hij 

spreekt hele mooie woorden: mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien. Eerst 

geloofde hij door te luisteren,   en door de kracht van de Heilige Geest zijn zijn 

ogen geopend en ziet hij Jezus als de Zaligmaker. Niet alleen voor zichzelf maar 

voor alle volken. Dat is het heerlijke Evangelie. Helaas wil niet iedereen dit 

geloven. Dat is wat Simeon ook zegt. Hij zegt: dit Kind is bestemd tot val en 

opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. 

En tegen Maria zegt hij daarnaast dat er een zwaard door haar ziel zal gaan. Dat 

is gebeurd op Golgotha, toen Jezus haar Zoon werd gekruisigd.  

 

Word je ook geleid door de Heilige Geest en is Simeon ook jouw naam? Het 

gaat er natuurlijk niet om of je Simeon heet, maar of je verbonden bent aan deze 

naamsbetekenis. Luister je naar de Heere? Als dat zo is, word je geleid door de 

Heilige Geest. Hij wil je ogen openen voor het Kind dat Zaligmaker is.  

In Zijn kracht kun je de woorden van de lofzang van Simeon met je hart 

uitspreken: Ja, ik mag geloven, ik heb U zelf aanschouwd, ik ben in U geborgen 

en niets is er dat mij scheidt omdat U de mijne zijt. 

 

Lezen/zingen Gezang 167:5 

 

Ja, ja, ik mag geloven: 

ik heb U zelf aanschouwd. 

Dat kan geen vijand roven, 

hoezeer hij mij benauwt. 

ik ben in U geborgen, 

niets is er dat ons scheidt, 

geen bitterheid, geen zorgen, 

nu Gij de mijne zijt. 

 



Vrijdag 29 december 

 

Lezen Lukas 2:36-40 

Tekst: Lukas 2:40 En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en 

vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem 

 

Wat zijn de kenmerken van een christen? 

Over Anna wordt veel verteld. Ze is op hoge leeftijd gekomen. Ze is 84 en ze is 

een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. In de geslachten van Israël wordt 

nauwkeurig bijgehouden uit welke stam iemand is geboren. Na het huwelijk van 

zeven jaar is zij weduwe geworden. Wat is zij gaan doen nadat haar man is 

overleden? Ze is naar de tempel gegaan en heeft deze niet meer verlaten. Ze is 

een profetes en dient God met vasten en bidden. Zij is getuige van de 

ontmoeting van Simeon met Maria, Jozef en Jezus. Ze gaat erbij staan en 

profeteert dat Jezus de Verlosser is die in Jeruzalem te verwachten was. Na de 

besnijdenis en de ontmoeitng met Simeon en Anna gaan Maria, Jozef en Jezus 

naar Nazareth. Daar groeit het Kind op en wordt gesterkt in de geest en vervuld 

met wijsheid en de genade van God is op Hem. 

De naam Anna betekent: begenadigde, lieflijke. Het is duidelijk dat zij haar 

naam eer aan doet. Uit liefde dient ze de Heere. Waarom doet ze dat? Omdat ze 

weet dat de Heere genadig naar haar omziet. Het gebeurt niet bij veel mensen, 

maar zij heeft Jezus gezien. Nog voordat zij Hem zag was zij al christen. 

Wat zijn de kenmerken van een christen? Dat kunnen we lezen in vers 40 waar 

het over Jezus gaat: En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en 

vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem. Opgroeien doen we 

allemaal. Iedereen wordt ouder. In de volksmond zegt men: hoe ouder, hoe 

wijzer. Dat valt nog te bezien. Het is wel zo dat je meer kennis hebt als je ouder 

wordt. Elke levenservaring is een kennisvermeerdering. Maar dat betekent nog 

niet dat je daardoor ook wijzer bent geworden. Werkelijk wijzer word je als je 

wordt gesterkt door de Geest. Daar mag je elke dag om vragen. Waarom dat 

mag? Omdat de genade van God op de Heere Jezus was en Dezelfde genade 

naar jou omziet. Het belangrijkste kenmerk van een christen is dat zij of hij van 

Christus is en in afhankelijkheid van Hem leeft. Niet wijs door eigen wijsheid 

maar wijs door Zijn Geest. Vanuit Zijn wijsheid ga je dan handelen, omdat God 

je hart richt en wandelen, omdat Hij jouw voet steunt. 

 

Lezen/zingen Psalm 37:10 

 

Wijs spreekt de man die leeft naar Gods geboden, 

wiens mond Gods wetten handhaaft, onverkort. 

God richt zijn hart, meer heeft hij niet van node. 

God steunt zijn voet, dat hij niet nederstort. 

Al zoekt de goddeloze hem te doden, 

God laat niet toe dat Hij geoordeeld wordt. 



Zaterdag 30 december 

 

Lezen Lukas 2:41-51 

Tekst: Lukas 2:51B En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart 

 

Bewaar het in je hart maar bewaar je hart niet 

Als Jezus twaalf jaar is, gaat Hij met Zijn ouders mee naar het feest van het 

Pascha in Jeruzalem. Het Kind Jezus bleef daar, staat er geschreven. Als je leest 

hoe Hij in de Synagoge heeft gesproken, zou je Hem geen Kind meer noemen. 

Maar aan het eind van dit gedeelte zien we dat Hij nog steeds groeit, lichamelijk 

en in wijsheid.  

Jozef en Maria zijn in de veronderstellling dat Jezus wel ergens meeloopt in de 

grote groep mensen die op weg is naar huis. Maar Jezus bleef in de tempel. 

Allen die Hem hoorden stonden versteld. Hij stelde vragen aan de leraars. Dan 

zou je verwachten dat de mensen het hele goede vragen zouden vinden, maar dat 

staat er niet. Er staat dat de mensen versteld stonden over Zijn verstand en 

antwoorden.  

Maria is nog ontdaan van de bezorgdheid dat ze Jezus pas na drie dagen hebben 

gevonden. Ze zegt tegen Hem: Kind, waarom hebt U ons dit aangedaan?  

Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht. Wat is Zijn antwoord?  

Mijn excuses of andere woorden van spijt? Nee, Hij zegt: Waarom hebt u Mij 

gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader? Hier gaat het 

om Zijn hemelse Vader. Aan Hem is Hij keer op keer verantwoording schuldig 

en dat begint al als Hij 12 jaar is.          Maria bewaarde deze dingen in haar hart. 

Het thema van vandaag is: Bewaar het in je hart maar bewaar je hart niet. Het 

lijkt misschien wel cryptisch maar zo is het niet bedoeld. Maria bewaarde alle 

belangrijke ervaringen in haar leven rondom de Heere Jezus in haar hart. Dat is 

een wijze les voor ons. Lees in de Bijbel en onthou hieruit de belangrijkste 

dingen. Bewaar deze in je hart, dan kun je er later uit putten als je de 

Bijbelkennis nodig hebt. Het tweede gedeelte gaat over het hart dat je niet moet 

bewaren. Geloven is een hartezaak. Dat betekent dat als je je hart wilt behouden, 

je je eigen gang wilt gaan in het leven. Verlies je hart aan de Heere en je bent 

behouden. In een kinderlied staat: bewaar je oog, je oor, je mond, je hand,  

je voet voor de Heer. Samengevat: bewaar je hart voor de Heer. 

Vertrouw niet op jezelf maar vertrouw op de Heere.  

Jezus nam toe in wijsheid. Als je als christen toeneemt in wijsheid, dan ga je 

steeds kleiner denken over jezelf en steeds groter denken over de Heere. Dan 

weet je het: Is God de Heer maar voor mij, wat zou mij tegen zijn? Wat je kwelt 

wordt klein en de Heere wordt groot, Hij is je Bondgenoot. 

 

Lezen/zingen Gezang 90:1 

 

Is God de Heer maar voor mij,    al heeft zich ook verheven 

wat zou mij tegen zijn?     de macht van hel en dood, 

Ik roep: ach Here, hoor mij!    ik heb voor heel mijn leven 

en wat mij kwelt wordt klein.    in God mijn bondgenoot.   



Zondag 31 december 

Oudejaarsdag 

 

Lezen Psalmen 150 

Tekst: Psalmen 150:1/6 Hallelujah! 

 

Loof Hem met bazuingeschal 

Op de oudejaarsdag staan we stil bij Psalmen 150. Dat begint met Halleluja! en 

dat eindigt met Halleluja! Het is een lofpsalm. Elke regel begint met: Loof God 

of loof Hem. Alleen in het laatste vers begint het met de oproep aan iedereen om 

de Heere te loven: Laat alles wat adem heeft de Heere loven. De Heere loven 

doe je met woorden, met muziekinstrumenten en met reidans. De titel van het 

dagboek is op deze Psalm gebaseerd: Loof Hem met bazuingeschal. Het is de 

oproep om je niet in te houden maar het luid rond te laten gaan:  

Hallelujah! Loof de Heere betekent dit mooie woord. In het Nederlands klinkt 

het niet zo intens als in het Hebreeuws.  

Op de laatste dag van het jaar mogen we de Heere loven voor alles dat Hij ons 

uit genade heeft geschonken. Ook in moeilijke omstandigheden is Hij het die 

ons heeft doorgeleid. Daar mogen we Hem voor danken.  

Dringt deze Psalm goed tot je door? Als je kijkt hoe dit gaat met elektronische 

post, dat is e-mail, dan kan daar op twee manieren mee worden omgegaan. Als 

je een e-mail verstuurt, kan het zijn dat deze wel aankomt maar niet overkomt. 

Net als in de notulen van een vergadering waar het gaat over post die niet 

belangrijk genoeg is om te bespreken, heeft de ontvanger de mail voor 

kennisgeving aangenomen. Deze zal dan ook niet reageren op de mail. Dat 

wordt anders als de e-mail overkomt. Dan is deze gelezen en geheel verwerkt 

door de ontvanger. Hij zal daar op reageren. Als Psalmen 150 goed tot je door 

dringt, dan kan er maar één reactie zijn, dat is dat je de Heere looft met 

bazuingeschal. Dat kan zijn met woorden, met muziekinstrumenten en met 

reidans maar het kan niet anders dan dat het gedaan wordt met heel je hart.  

Het loven hoeft niet op te houden als het middernacht is. Komend jaar mag dit 

het hele jaar doorgaan. De Heere verdient het. Van harte veel heil en zegen 

toegewenst en Gods wijsheid voor het komende jaar. Verwacht dit van de Heere. 

Hij zal je daarin niet beschamen. Roep het maar uit: Hallelujah! 

 

Lezen/zingen Psalm 150:2 

 

Hef, bazuin, uw gouden stem,   van Gods ongemeten wezen, 

harp en fluit, verheerlijkt Hem!   opdat zinge al wat leeft, 

Cither, cimbel, tamboerijn,   juiche al wat adem heeft 

laat uw maat de maatslag zijn   tot Gods eer. Hij zij geprezen. 


