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Aan dit dagboek werkten mee:

januari - kand. G.A. van Ginkel

februari - ds. M. Maas

maart - ds. M. Klaassen

april 1-15 - ds. D. Jongeneel

april 16-30 - ds. J.M. Molenaar

mei - ds. A. Snoek

juni - ds. J.Th. Pronk

juli - ds. J. Muller

augustus - ds. P. Vernooij

september - ds. A.L. van Zwet

oktober - ds. M. Goudriaan

november - ds. B.L.P. Tramper

december 1-15 - ds. J.M. Molenaar

december 16-31 - ds. D. Jongeneel





Woord vooraf

TOEN het plan was gesmeed om een dagboek samen te stellen 
over (afwisselend) profeten en apostelen, kwamen we bij het 

zoeken van een titel bij Gebouwd op het fundament. U vermoedt 
het wellicht al: dat heeft te maken met wat we in Efeze 2 lezen 
over ‘gebouwd worden op het fundament van apostelen en 
profeten’. Mag Paulus daar bij profeten vooral gedacht hebben 
aan de profeten in zijn (nieuwtestamentische) dagen, dat neemt 
intussen niet weg dat het een door-en-door bijbelse gedachte is 
dat de Heere Zijn gemeente bouwt op het fundament van Oude 
en Nieuwe Testament, van apostelen en van al de profeten. Allen 
verkondigen zij Christus als het eigenlijke en onwankelbare 
Fundament van Zijn kerk, de Rots van behoud.

Niemand was er om te zorgen voor vaste grond waarop de kerk 
zou kunnen rusten. Machtig is het werk van God wanneer Híj 
in apostelen en profeten zorgt voor een fundament voor Zijn 
kerk. Een fundament dat ook door de hevigste stormen heen de 
eeuwen kan verduren. Hoe dat kan? Wel, omdat het voortdurend 
gaat over Jezus, Die de door God gegeven Koning van de kerk is.

De auteurs van dit dagboek snijden thema’s aan vanuit de leer en 
het leven van apostelen en profeten. Zij doen dit in het hartelijk 
verlangen dat hun werk door de Heilige Geest gebruikt wordt 
om ouderen en jongeren te brengen of des te meer te brengen 
op het fundament van apostelen en profeten. U mag lezen: te 
brengen tot Hem Die de uiterste Hoeksteen is, Christus Jezus.

Ede, september 2015 ds. M. Goudriaan (red.)

o





Andreas 1 januari

... en twee uit zijn discipelen

Des anderen daags wederom stond Johannes,
en twee uit zijn discipelen.

johannes 1:35

WEER een andere dag. Wel een bijzondere dag. De eerste 
dag van het nieuwe jaar. Een dag waarop je naar binnen 

kunt kijken: welk goed voornemen heb ik? Hoe zal ik het ten 
uitvoer brengen?
Johannes de Doper richt de blik juist naar buiten. Hij roept ons 
op datzelfde te doen. Zoals hij gisteren deed, zo doet hij nu. Weer 
klinkt hetzelfde evangeliewoord: ‘Zie, het Lam Gods!’ Andreas 
hoort het. Hij is een van de twee discipelen van Johannes de 
Doper, de Elia van het Nieuwe Testament. Merkwaardige man. 
Bewogen evangelist. Heenwijzer naar het Lam, Christus Jezus. 
Niet iedere evangelist ziet zijn hoorders tot Jezus gaan. Maar 
Johannes mag het zien: twee uit zijn discipelen.
Andreas gaat vandaag niet alleen. Hij heeft een metgezel. Hoe 
is zijn naam?
Bent u het? Jij? Zij volgden Jezus! Er is voor een profeet en een 
apostel, voor een dominee en een kerkelijk werker, geen groter 
vreugde dan te horen en te zien dat zijn gemeenteleden de Heere 
volgen. Waar anders heen, dan naar Hem alleen?
Ga deze dag met Andreas mee! Ga dit jaar niet zonder Jezus. 
Stel God niet langer verzoekend op de proef. Tart Zijn geduld 
niet. Hij is het waard dat u met Andreas gaat, uitgaat tot Hem! 
Onmiddellijk en zonder geredeneer. Gehoorzaam en met grote 
verwachting.

Lezen: Johannes 1:19-37 Zingen: Psalm 37:2, 3



2 januari Andreas

Wat zoekt gij?

En Jezus Zich omkerende en ziende hen volgen,
zeide tot hen: Wat zoekt gij?
johannes 1:38, 39a

NOOIT zou er één navolger van Jezus zijn, als de Zaligmaker 
niet Zelf Zich tot de zondaar wendde. ‘En Jezus Zich 

omkerende ...’ Dat kun je vaker lezen in het Evangelie. Vraag het 
maar eens aan Simon Petrus. ‘Gij hebt mij aangezien, en hulpe 
willen biên, toen in mijn zielsellende Uw aangezicht mij kende.’ 
Tot in de zaal van Kajafas.
De eerste woorden die Andreas hoort van de Zaligmaker, vormen 
een vraag naar zijn motivatie. Wie of wat zoek je? Wie of wat 
beweegt je?
De Bijbel is eerlijk: Voorwaar, er is niemand die God zoekt of 
naar God vraagt! Allen zijn wij afgeweken. Allen hebben wij God 
verlaten in het paradijs. Allen derven wij de heerlijkheid Gods.
Hoe kan het dan dat Andreas gehoor geeft aan de stem van Jo-
hannes? Hoe kan het dan dat hij Jezus volgt? Omdat God Zich 
tot hem wendt. Omdat Jezus Zich tot goddelozen keert. Omdat 
de Geest vaardig is. Nóg vaardig is.
Zeg eens eerlijk, ook u, ook jij, metgezel van Andreas: Wat zoek 
je eigenlijk?
Wat zoek je met al je godsdienstigheid? Wat zoek je met je gebed 
en je onderzoek van de Schriften? Wat zoek je met al je preken 
en meditaties? Wat zoek je toch?
Laat ons antwoord mogen zijn: Heere, U zoekt mijn ziel!
Wat een genade!

Lezen: Johannes 1:35-41 Zingen: Psalm 119:1, 5



Andreas 3 januari

Waar woont Gij?

En zij zeiden tot Hem: Rabbi!
(hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, Meester) waar woont Gij?

johannes 1:39b

WAAR je woont daar ben je thuis. Daar is liefde en gebor-
genheid. Vragen naar waar iemand woont, is vragen om 

de liefde van zijn huis en de geborgenheid van zijn huis te mogen 
ervaren.
‘Rabbi, waar woont Gij?’ Mogen wij iets horen van Uw liefde, 
iets zien van Uw geborgenheid?

Hoe branden mijn genegenheên,
Om ’s Heeren voorhof in te treên!

Herkent u het? Verlang jij ernaar? Daar te zijn waar Jezus woont?!
In de Bijbel lezen we van ‘de wolk der getuigen’. Getuigen die 
hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen waren op de 
aarde en de stad zochten die fundamenten heeft (Hebreeën 
11:10). Onze wandel is in de hemelen, zegt de apostel Paulus. 
Wij zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is.
Andreas en zijn metgezel verlangden om met Jezus te zijn. Zijn 
stem te horen, Zijn woorden van liefde en geborgenheid. Samen 
met het Lam te zijn, in de schaapskooi van de Vader. Bediend te 
worden door de Geest.
‘Waar woont Gij?’ vroeg Andreas. Jezus’ adres is verborgen en 
vraagt om openbaring. Kent u Zijn adres? Heeft Hij het u Zelf 
gegeven? Vraag het maar: Heere, grote Plaatsbereider voor een 
onwaardig volk, waar woont U? Mag ook ik uit genade delen in 
Uw liefde en geborgenheid? Dan ben ik bij U thuis!

Lezen: Psalm 84 Zingen: Psalm 84:1, 2



4 januari Andreas

Kom en zie!

Hij zeide tot hen: Kom en zie!
johannes 1:40a

WAAR woont Gij?’ vroegen die twee discipelen. Vreemde 
vraag eigenlijk. Vrijpostige vraag! Je nodigt jezelf toch 

zeker niet uit? Nee, maar vergis je niet: Jezus nodigt. ‘Kom en 
zie!’ Hij nodigt om te komen tot de openbaring van Zichzelf. Hij 
nodigt om te komen tot het Vaderhuis. Hij nodigt om te komen 
waar de Geest vaardig is.
Kom en zie! Maar ... dan moet je het ook wel dóén. Nu, Andreas 
en zijn metgezel hoef je vandaag niet aan te sporen. Denk maar 
aan Psalm 132: ‘Wij zullen in Zijn woning gaan, ons buigen waar 
Zijn troon zal staan en bidden voor Zijn voetbank aan.’ Buigen 
en bidden.
Kom en zie! Hoe liefdevol werden wij genodigd. Talloze keren. 
Hoe vaak waren wij in Gods huis, in de werkplaats van de Hei-
lige Geest. Zijn wij al echt over de drempel? Of staan wij nog op 
afstand? Niet en niets begrijpend van die ware liefde en gebor-
genheid die in Christus Jezus wordt geopenbaard. Vreemdeling 
van Zijn huis.
Kom en zie! Hoor Zijn Woord en hef uw ogen op naar omhoog. 
Geloof en volg! Er is nog plaats in Jezus’ huis en aan Zijn tafel. 
Voor onwaardigen. Voor kreupelen die zichzelf er niet kunnen 
brengen  . Maar geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Zij komen 
aan, door het licht van God geleid. Hij Die nodigt, brengt ze Zelf 
in. Geleid door Zijn Geest.

Lezen: Jesaja 55:1-7 Zingen: Psalm 89:7, 8


