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1 januari

Een schone lei

Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest,  
maak mij standvastig.

Psalm 51:12

Heb jij vroeger op school het bord weleens schoongeveegd? Als een schoolbord goed 
schoongemaakt wordt, is het net alsof er nooit iets op heeft gestaan.
 Dat is precies wat God voor ons doet wanneer we onze zonden aan Hem belijden. 
In 1 Johannes 1:9 staat: ‘Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaar-
dig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.’
 Hoe vaak in je leven heb je wel niet gewenst dat je opnieuw kon beginnen, met een 
schone lei? Besluit nu, op dit moment, om God gelegenheid te geven jouw zonden uit 
te wissen. Belijd wat verkeerd ging en laat Hem je een heel nieuwe start geven.
 Dat is wat de apostel Paulus bedoelde toen hij zei: ‘Ik vergeet wat achter me ligt en 
richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe 
God mij door Christus Jezus roept.’ (Filippenzen 3:13-14)

Onze God en Vader, ik kom tot U. Ik ben me bewust van mijn zonden en mijn fouten, 
maar vertrouw op uw liefde en genade voor mij. Dank U dat U mij uw geweldige genade 
en vergeving geeft, dat U de lei van mijn leven volkomen schoonveegt. Ik wil graag hele-
maal opnieuw beginnen met U en leven in overeenstemming met uw plan voor mij, nu en 
tot in eeuwigheid, door Jezus Christus, mijn Verlosser. Amen. 
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2 januari

Gevonden voorwerpen

Ik ben de weg, de waarheid en het leven.  
Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

Johannes 14:6

Toen ik onlangs ergens in een grote stad naar mijn hotel werd teruggebracht, sloeg de 
chauffeur links af terwijl hij naar rechts had gemoeten. Nu moest hij een andere ma-
nier bedenken om op onze bestemming te komen, en daar had hij behoorlijk wat tijd 
voor nodig. Hij moest zelfs even stoppen om op de kaart te kijken.
 Ook in het leven is één verkeerde afslag, één verkeerde beslissing, vaak al genoeg om 
ons ergens te brengen waar we helemaal niet willen zijn of, belangrijker nog, om ons 
ervan te weerhouden de plek te bereiken waar we wél willen zijn.
 Er wordt weleens gezegd dat alle wegen naar Rome leiden. Als je onderweg naar 
Rome, of waar dan ook heen, verdwaald bent, kun je de juiste weg vinden met behulp 
van een goede wegenkaart of iemand die in de omgeving bekend is. Meer heb je niet 
nodig.
 Maar niet alle wegen leiden naar God, wat sommige mensen ook mogen beweren. 
Er is een wegversperring waardoor je niet bij God kunt komen, welke route je ook 
kiest. Dat obstakel is de zonde. Maar God heeft voorzien in een wegenkaart – de Bijbel 
– en in Iemand die de weg weet en aanwijzingen kan geven: Jezus Christus.
 Christus zei: ‘Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’ Hij wijst zichzelf aan 
als de weg naar de Vader. En dat niet alleen: Hij wijst ons elke dag opnieuw op de weg 
van de Vader, op zijn wil voor ons leven. Net als het geval is bij een wegenkaart of aan-
wijzingen van iemand aan wie we de weg gevraagd hebben, kunnen we ervoor kiezen 
die aanwijzingen op te volgen, zodat we op de gewenste bestemming aankomen, of ze 
te negeren, waardoor we hopeloos verdwalen.
 Besef wel dat Jezus niet zei dat Hij ‘een van de wegen’ was, ‘een van de paden die je 
kunt volgen om tot de Vader te komen’. Wat Hij zei, was: ‘Ik ben de weg.’ Besluit om 
Christus te volgen en nooit meer te verdwalen!

Onze God en Vader, verkeerde keuzes en doodlopende weggetjes hebben vaak tot gevolg 
gehad dat ik niet voluit voor U kon leven. Neem mijn zonden weg en leid me, zodat ik uw 
gezag en leiding door uw heilige Geest met heel mijn hart zal aanvaarden. Ik wil Jezus 
volgen als de weg naar de waarheid en het leven. Dat bid ik in zijn naam. Amen.
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3 januari

De ultieme bescherming

Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen,  
nooit zal ik u verlaten,’ zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: 

 ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen.’
Hebreeën 13:5-6

Een aantal jaar geleden, toen onze zoon, Ned, naar een nieuwe school ging, ontmoet-
te hij daar een paar jongens uit de stad die zichzelf nogal stoer vonden. Ned had het 
nooit eerder hoeven opnemen tegen jongens van de straat, die zichzelf goed hadden 
leren verdedigen en bijna dagelijks getuige waren van vechtpartijen. Het duurde niet 
lang voor deze stadsjongens hem begonnen te pesten.
 Een andere jongen, die vriendschap gesloten had met Ned, besefte dat onze zoon 
zijn schooltijd alleen zonder kleerscheuren zou doorkomen als hij leerde om zichzelf 
te verdedigen. Deze jongen leerde Ned de basisbeginselen van karate en nog wat an-
dere vechtsporten, en na veel oefenen, probeerde Ned zijn nieuwe vaardigheden uit 
op een van de jongens die hem dwarszat. Het pesten hield op.
 God wil ons leren hoe we onszelf kunnen verdedigen tegen de zonde. Satan, de ul-
tieme pestkop, valt ons aan op onze zwakste punten en wil niets liever dan ons ver-
slaan, zodat we niet langer effectief zijn in onze dienst aan God.
 In de Bijbel voorziet God ons van de nodige geestelijke ‘training’ die ons vanbinnen 
sterker maakt, ongeveer zoals lichamelijke inspanning en discipline ons fysiek sterker 
maken. Maar net als met fitness of vechtsport moeten we blijven oefenen. We moeten 
consequent zijn in het lezen van de Schrift en ons eraan toewijden Gods Woord toe te 
passen in de situaties en omstandigheden van elke dag. God heeft niet beloofd dat Hij 
ons voor problemen zou behoeden, maar wél dat Hij ons te midden van problemen 
zou beschermen.
 Niets overkomt ons zonder dat God het toelaat. Als er moeilijkheden op ons pad 
komen, mogen we er zeker van zijn dat ze tot doel hebben om ons op te bouwen, om 
ons tot sterkere, effectievere getuigen te maken – zodat God ons kan gebruiken om 
het op te nemen tegen de grootste pestkop uit de geschiedenis, de duivel.
 Onthoud dit: God zal je nooit afvallen of verlaten!

Onze God en Vader, dank U voor uw onbeschrijfelijke genade en zorg voor mij, dat U elke 
dag opnieuw met me meegaat. Leer me beseffen dat U alles wat er in mijn leven gebeurt 
in handen hebt. Wat een troost is het om te weten dat U er altijd bent. Help me de waar-
heid van de Bijbel dagelijks toe te passen, U dagelijks te zoeken in gebed en me dagelijks 
toe te wijden aan U. In de naam van Jezus. Amen.
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4 januari

De waarde van een mens

Wat is […] het mensenkind dat u naar hem omziet?
Psalm 8:5

Op de begrafenis van een rijke man vroeg iemand zich hardop af hoeveel de overlede-
ne had nagelaten.
 ‘Hij heeft alles nagelaten,’ was het antwoord dat hij kreeg.
 Het komt regelmatig voor dat iemand als volgt aan mij wordt voorgesteld: ‘Dit is 
Bob, en hij werkt voor …’ Alsof het werk dat iemand doet, bepalend is voor zijn of 
haar waarde. Ik heb gemerkt dat het vaak alleen de mensen in goeden doen zijn, of de-
genen die als ‘succesvol’ beschouwd worden, die op deze manier worden voorgesteld.
 God beoordeelt ons echter niet op basis van ons succes. Hij houdt van iedereen 
evenveel, omdat jouw waarde – evenals de mijne – niet voortkomt uit wat je doet of 
hebt, de kleding die je draagt, het huis waarin je woont of het soort auto waarin je 
rijdt. We ontlenen onze waarde aan het feit dat God ons gemaakt heeft en dat Jezus 
voor ons is gestorven. Dus of we nu veel bezit hebben of niet, we zijn allemaal even 
waardevol voor God.
 God gaf alles wat Hij had – zijn Zoon, de Heer Jezus Christus – omdat Hij ons zo 
kostbaar vond, zelfs toen wij niets van Hem wilden weten. Als God zo’n hoge dunk 
van ons heeft, zouden wij dan niet moeten laten zien hoe waardevol wij Hem vinden 
door Hem de eerste plaats te geven in alles wat we doen – ons gezinsleven, ons werk, 
ons geestelijke leven?
 Een lied dat ik ken, zegt het als volgt: ‘Geef Jezus de eerste plaats in je leven, laat 
Hem alle problemen die op je weg komen, tegemoet treden … Je hebt tevergeefs naar 
iets gezocht; nu wil je dat wat je gevonden hebt niet meer. Geef Jezus de eerste plaats 
en je hele leven zal veranderen.’
 Wat iets werkelijk waard is, wordt bepaald door de waarde die de eigenaar of koper 
eraan hecht. God heeft bewezen hoe waardevol jij voor Hem bent door zijn Zoon te 
sturen om je vrij te kopen.

Onze God en Vader, ik buig me nederig voor U neer, me bewust van mijn volkomen af-
hankelijkheid van U. Zonder U ben ik niets, maar dankzij uw Zoon ben ik geheiligd, ben 
ik gerechtvaardigd, ben ik verlost. Dank U dat U genoeg waarde aan mij hechtte om Jezus 
op te offeren in mijn plaats. Ik ben van U door het bloed van uw gezegende Zoon, Jezus. 
Amen.
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5 januari

God is een persoon

Het zijn de gunstbewijzen des heeren, dat wij niet omgekomen zijn, 
want zijn barmhartigheden houden niet op,  

elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!
Klaagliederen 3:22-23, NBG

Toen ik een kleine jongen was, stelde ik me God voor als een oude man met een lange, 
witte baard. Zo had Michelangelo Hem toch zeker geschilderd?
 Later, toen ik de Bijbel begon te lezen en Jezus Christus als mijn Verlosser had aan-
genomen, besefte ik dat God een geest is, maar tegelijkertijd toch de kenmerken heeft 
van een persoon: Hij denkt, Hij spreekt, Hij communiceert, Hij heeft lief, Hij wordt 
boos, Hij rouwt.
 Omdat God een persoon is, voelt Hij wat wij voelen. Tenslotte zijn we geschapen 
naar zijn beeld, dus zou je verwachten dat het mogelijk moet zijn om onze diepste ge-
voelens en emoties met God te delen.
 God communiceert met ons op twee verschillende manieren. Allereerst commu-
niceert Hij met ons door middel van zijn geschreven Woord, de Bijbel. Die vertelt ons 
wie God is, wie wij zijn en waarom we een Verlosser nodig hebben: om de relatie met 
God te herstellen die door de zonde is verbroken.
 Ten tweede communiceert God met ons door zijn Zoon. Jezus zei dat niemand tot 
de Vader kon komen behalve door Hem. Wij hebben toegang tot Jezus en via Hem tot 
God, doordat Hij ons van onze zonden heeft verlost.
 God is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hij verandert nooit.

Onze God en Vader, soms lukt het me niet om mijn diepste emoties tot uitdrukking te 
brengen. Maar ik weet dat Jezus mijn hart voor U openlegt en dat U het begrijpt. Dank U, 
Vader, voor uw grote barmhartigheid en trouwe liefde. In de naam van Christus. Amen.
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6 januari

Vrij om te kiezen

Kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders 
 ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten,  

van wie u nu het land bewoont.  
In ieder geval zullen ik en mijn familie de heer dienen.

Jozua 24:15

‘Keuzevrijheid’ is tegenwoordig een veelgehoorde term. Maar denk daar eens goed 
over na. Het woord ‘keuze’ houdt al in dat er ten minste twee alternatieven moeten 
zijn.
 Toen Jozua de Israëlieten vroeg om nu te kiezen wie ze wilden dienen, gaf hij ze de 
keus tussen de enige ware God en Baäl, een valse god. Zonder op hun reactie te wach-
ten, deelde Jozua het volk zijn keuze mee: ‘In ieder geval zullen ik en mijn familie de 
heer dienen.’
 Door de hele Bijbel heen, en in ons hele leven, worden ons steeds opnieuw keuzes 
aangeboden. Door de Schrift heen zien we herhaaldelijk hoe zowel God als de mens 
keuzes maakte.
 God geeft de mens opdracht deze keuzes te maken, maar niet voordat Hij hem 
voorzien heeft van voldoende informatie om een overwogen beslissing te kunnen ne-
men. Iets vergelijkbaars zien we in onze eigen wetgeving: er gelden regels voor bij-
voorbeeld het afsluiten van leningen of het labelen van producten, waardoor het on-
mogelijk is om een lening aan te gaan of iets in de supermarkt te kopen zonder op zijn 
minst te beschikken over enige informatie.
 Die informatie is noodzakelijk om verstandige keuzes te kunnen maken. God heeft 
ons informatie gegeven over zichzelf en over zijn heiligheid. Hij heeft ons informatie 
gegeven over de zondige natuur van de mens en over zijn oplossing voor die zonde. 
Hij heeft ons verteld over Jezus Christus en ons, mensen, talloze beloften gedaan over 
wat er gebeurt wanneer we Gods waarheid aannemen, maar ook wat er gebeurt wan-
neer we dat niet doen. In Galaten 6:6-8 staat: ‘Wie onderwezen wordt, moet al het goe-
de dat hij bezit met zijn leermeester delen. Vergis u niet, God laat niet met zich spot-
ten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur 
zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.’
 Een tijd geleden was er een programma op televisie dat Truth or consequences heette 
(‘Waarheid of consequenties’). De presentator van het programma zei altijd tegen de 
deelnemers: ‘Vertel de waarheid of zie de consequenties onder ogen.’ Datzelfde geldt 
voor onze keuzes. Als je de verkeerde keuze maakt, heeft dat consequenties. Maar als 
je de goede keuze maakt, levert dat grote winst op. Ga dus verstandig te werk, net als 
Jozua, want de keuzes die we maken, kunnen grote impact hebben op ons leven – ten 
goede of ten kwade.
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Onze God en Vader, ik wil U dienen met mijn hele hart en mijn hele ziel. Help me, Heer, 
om altijd wijze keuzes te maken die me in uw aanwezigheid leiden. Geef me wijsheid en 
onderscheidingsvermogen, opdat mijn leven U altijd zal verheerlijken. Ik heb uw leiding 
en uw hulp nodig om veilig door Satans mijnenveld van verleiding en zonde te wandelen. 
In de naam van Jezus. Amen.
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7 januari

Gods kracht onthuld door gebed

Bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden,  
want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.

1 Tessalonicenzen 5:17-18

Hoe vaak heb je iemand horen zeggen: ‘Ik kan niets anders doen dan bidden’?
 Ik kan niets anders doen dan bidden?! Dat is net zoiets als tegen een uitgehongerde 
man zeggen dat je hem niets anders te bieden hebt dan voedsel, tegen iemand die ziek 
is dat je niets anders kunt doen dan hem het medicijn geven dat hem zal genezen, of 
tegen een arm kind dat je niets anders kunt doen dan hem voor zijn verjaardag het 
speelgoed geven dat hij het allerliefst wil hebben.
 Gebed ontsluit de deuren van de hemel en ontketent de kracht van God. In Jakobus 
4:2 lezen we: ‘U krijgt niets omdat u niet bidt.’ En Jezus zei: ‘Alles waarom jullie in je 
gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.’ (Matteüs 21:22)
 Velen van ons willen werk doen voor God, maar weinigen willen uren doorbrengen 
in gebed tot God. Bidden gaat in tegen onze natuurlijke neigingen, wat precies de re-
den is waarom gebed zo waardevol is voor God. Het is onnatuurlijk. Sterker nog, het 
is bovennatuurlijk! Gebed trekt altijd Gods aandacht.
 Ik moet soms een glimlach onderdrukken als mensen me vertellen dat God hun 
gebed beantwoord heeft. Wat ze bedoelen, is dat God ze gegeven heeft waar ze om ge-
vraagd hadden. Maar als Hij hun verzoek niet had ingewilligd, had Hij hun gebed nog 
steeds beantwoord. We vergeten dat ‘nee’ en ‘wacht’ ook antwoorden zijn, net zo goed 
als ‘ja’.
 Ik heb antwoord gegeven op elk verzoek van mijn kinderen. Soms was het niet het 
antwoord waar ze op hoopten, maar het was altijd het antwoord waarvan ik dacht 
dat het op dat moment het beste voor hen was. God is net zo, met het verschil dat zijn 
antwoorden altijd goed, juist en het beste zijn, terwijl die van mij dat soms wel, maar 
soms misschien ook niet waren.
 Of onze gebeden de situatie nu wel of niet veranderen, één ding is zeker: ons gebed 
verandert ons!
 
Onze God en Vader, dank U voor de onvoorstelbare zegeningen die U mij gegeven hebt. Ik 
prijs U om uw geweldige vrijgevigheid en uw constante zorg. Geef me alstublieft een hart 
dat uw antwoorden op mijn gebeden verstaat, zelfs als dat antwoord ‘wacht’ is, of zelfs 
‘nee’. Help me uw heerschappij over mijn leven te aanvaarden, in de wetenschap dat U 
altijd slechts uit bent op dat wat het allerbeste is voor mij. In de naam van Christus, mijn 
Heer. Amen.
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8 januari

De stormen van het leven

De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.
Jesaja 26:3

Op een gegeven moment, toen ik per vliegtuig op weg was van de ene Afrikaanse stad 
naar de andere, begon ik mijn geloof in Christus te delen met een paar van de verslag-
gevers die met me meereisden. Ze leken geen van allen bijzonder geïnteresseerd in het 
evangelie.
 Plotseling kwamen we in een enorme windhoos terecht. Het vliegtuig begon te 
schudden en stuiterde op en neer.
 Nadat de piloot ons veilig door de storm geloodst had, kwam een van de verslagge-
vers naar me toe en zei: ‘Wat zei u ook al weer over dat leven na de dood?’
 Toen Jezus met een paar van zijn discipelen op het meer van Galilea voer, stak er een 
zware storm op die het bootje alle kanten op slingerde. Zijn discipelen schreeuwden 
het uit van angst, maar Jezus lag achter in de boot te slapen, totaal niet onder de in-
druk van het noodweer.
 Toen ze Hem wakker maakten, berispte Hij ze om hun gebrek aan geloof en vervol-
gens bestrafte Hij de storm. Zowel de storm als de discipelen vielen stil!
 Er is een prachtig oud lied dat zegt: ‘Hij geeft ons vrede te midden van de storm.’ 
In het leven doen zich allerlei soorten stormen voor. Stormen van ongeloof, stormen 
van materialisme (over het algemeen veroorzaakt door mensen die verlangen naar 
meer bezit dan ze al hebben), stormen van ontkerkelijking, moreel verval en interna-
tionale onrust.
 Jezus ervoer volmaakte vrede te midden van de storm omdat Hij en zijn hemelse 
Vader een relatie hadden die Hem vrede gaf. Precies zo’n relatie wil God ook met ons 
hebben.
 Jagen de stormen in je leven je angst aan? Je kunt vrede ervaren, ondanks de storm. 
Blijf dicht bij Jezus Christus. Lees Gods Woord. Bid.

Onze God en Vader, ik kom tot U met de frustraties en spanningen die op dit moment in 
mijn leven spelen: …
Ik verlang er zo naar dat uw vrede mijn vermoeide ziel tot rust zal brengen en mijn be-
zwaarde hart zal troosten. Herinner me steeds weer aan uw macht, dat U de wereld en al 
haar moeilijkheden hebt overwonnen. In de naam van Degene die vrede brengt. Amen.
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9 januari

Engelen

De engel van de heer waakt over wie hem vrezen, en bevrijdt hen.
Psalm 34:8

Jaren geleden was er een televisieprogramma dat Charlie’s angels heette. Deze ‘enge-
len’ waren drie aantrekkelijke vrouwen die zich bezighielden met misdaadbestrijding. 
In het theater worden de mensen die dure producties financieren soms ‘engelen’ ge-
noemd omdat het hele toneelstuk anders nooit zou kunnen worden opgevoerd. Het 
zijn moderne interpretaties van het woord ‘engel’, dat weet ik wel, maar het idee er-
achter klopt evengoed aardig.
 Engelen zijn wezens die mensen tegen kwade machten beschermen. Daarnaast 
hebben engelen bepaalde specifieke verantwoordelijkheden en zouden we zonder 
hun tussenkomst niet altijd in staat zijn bepaalde doelen te bereiken of bepaalde stap-
pen in ons leven te zetten.
 In de Bijbel lezen we meer dan eens over engelen die zichzelf aan mensen lieten 
zien. Hoewel deze gebeurtenissen vooral in het Oude Testament te vinden zijn, is de 
bekendste verschijning er een uit het Nieuwe Testament: het moment waarop Maria 
bezoek krijgt van een engel die haar vertelt dat ze de Zoon van God ter wereld zal 
brengen, Jezus Christus.
 Over het algemeen zijn engelen echter onzichtbaar. Natuurlijk maakt dat ze niet 
minder echt, net zomin als jij minder ‘echt’ zou zijn als ik een blinddoek om zou heb-
ben op het moment dat je bij mij op bezoek kwam. Of wij in staat zijn engelen te zien 
of niet doet niets af aan hun bestaan of het werk dat ze doen om ons te beschermen 
tegen bepaalde gevaren.
 Hoewel we niet tot de engelen bidden en de mens ‘korte tijd lager dan de engelen 
geplaatst’ is (Hebreeën 2:7), zijn ze het zoveelste voorbeeld van de manier waarop God 
voor ons zorgt en ons beschermt tegen de legermachten van Satan, die ons voortdu-
rend onderuit proberen te halen.
 Engelen zijn écht Gods ‘geheim agenten’. 

Onze God en Vader, dank U voor uw engelen die me dagelijks beschermen tegen Satan en 
zijn demonen. En dank U voor alles wat die ‘geheim agenten’ doen om te voorkomen dat 
ik in de problemen raak. Misschien zie ik hen niet met mijn ogen, maar help me hen met 
mijn hart te zien. In de naam van Jezus Christus. Amen.
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10 januari

Het fundament van het huwelijk

Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.
Matteüs 19:6

Met het huidige scheidingspercentage van rond de 50 procent vraag ik me weleens af 
of er over honderd jaar eigenlijk nog complete gezinnen over zullen zijn. De impact 
die een scheiding heeft op kinderen is enorm. Hoe ver de schade werkelijk reikt, zul-
len we pas over een aantal jaar weten, als we zien in hoeverre de psychische en emo-
tionele littekens van deze kinderen doorwerken in het gezin dat zij in de toekomst 
wellicht zelf zullen stichten.
 Een van de belangrijkste redenen voor het uiteenvallen van gezinnen is dat we de 
bijbelse regels voor een gezond huwelijk en een gezond gezin vergeten zijn – regels 
die nooit veranderen. Er zijn tegenwoordig zelfs christelijke schrijvers die boeken uit-
brengen waarin de strikte bijbelse leer ten aanzien van echtscheiding wordt afgewe-
zen.
 De Bijbel geeft geen toestemming voor een echtscheiding wanneer je het gevoel 
hebt dat je partner niet meer van je houdt. De Bijbel zegt dat God echtscheiding veraf-
schuwt. Hij verafschuwt echtscheiding omdat, zoals Jezus zelf leerde, het huwelijk een 
beeld is van de eenheid tussen God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest. 
Als mensen gaan scheiden, verzwakken ze daarmee het beeld van de eenheid van God.
 Satan heeft vanaf het begin geprobeerd om de Drie-eenheid kapot te maken. Eerst 
probeerde hij om zelf een plekje binnen de Drie-eenheid te bemachtigen door gelijk 
te willen worden aan God. Zijn grootste zonde was trots en dat was de reden waar-
om hij uit de hemel verbannen werd. Vervolgens slaagde Satan erin om onze eerste 
voorouders te verleiden tot zonde, waardoor de unieke relatie tussen de mens en zijn 
Schepper verbroken werd. Toen kwam het moment waarop Satan probeerde een wig 
te drijven tussen Jezus en de Vader, door de Zoon te verzoeken in de woestijn. En van-
daag de dag zien we hoe Satan als een soort reusachtige termiet aan het fundament 
van huwelijken en gezinnen knaagt.
 Satan verandert nooit, maar God ook niet. God heeft nog steeds een afschuw van 
echtscheiding.
 Geen enkel huwelijk is onherstelbaar in de ogen van God. Als we eerst onszelf en 
vervolgens ook ons huwelijk onderwerpen aan het gezag en de zorg van Christus, is 
niets onmogelijk voor God. Maar daarvoor moeten we onszelf verloochenen, onze 
trots en ons verlangen om eerst in onze eigen behoeften te voorzien op zijn altaar leg-
gen. Pas dan kan God onze gevoelens genezen en een huwelijk dat op de klippen gelo-
pen is herstellen.
 Als jij je huwelijk wilt redden, is de eerste stap aan jou. God zal je voorzien van zijn 
genezende olie.
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Onze God en Vader, ik leg mijn trots en mijn egoïsme voor U neer. Heer, vergeef me alstu-
blieft dat ik Satan gelegenheid gegeven heb om de eenheid in mijn huwelijk te verstoren. 
Help me alstublieft om de liefde en de toewijding in mijn huwelijk te herstellen door mijn 
relatie met Jezus, mijn Heer. Amen. 
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11 januari

Werk en gezin

Kinderen zijn een geschenk van de heer.
Psalm 127:3

Gezinnen in onze tijd staan zwaar onder druk. Misschien wel meer dan ooit eerder in 
de geschiedenis.
 Meer vrouwen dan ooit hebben een baan buitenshuis, soms uit noodzaak, soms 
omdat ze daarvoor kiezen. Velen van hen voelen zich schuldig omdat ze hun kinde-
ren aan de zorg van anderen toevertrouwen of omdat hun kinderen thuiskomen in 
een leeg huis als hun moeder aan het werk is. Gescheiden vrouwen hebben vaak geen 
keus: zij moeten wel werken om zichzelf en hun kinderen te kunnen onderhouden – 
een verschijnsel dat zich in de tijd waarin wij leven steeds vaker voordoet. Maar veel 
vrouwen (en mannen ook) besteden meer tijd aan hun werk dan aan hun gezin. Is het 
dan vreemd dat zoveel huwelijken onder spanning staan?
 Om in de lijn van de Bijbel te blijven: wat heeft een mens eraan de hele wereld te 
winnen als hij (of zij) als gevolg daarvan zijn gezin verliest? Welk succes of welke pres-
tatie staat gelijk aan het hebben van een gelukkig gezin en het grootbrengen van gees-
telijk gezonde kinderen die goed toegerust zijn voor het leven, zeker van de liefde en 
de goedkeuring van hun ouders? Materiële doelen, zelfs als je ze weet te behalen, gaan 
voorbij. Maar wat je je kinderen meegeeft, is tijdloos. Iemand heeft eens gezegd dat 
onze kinderen onze boodschap zijn aan de toekomst. Zij zullen anderen die ons nooit 
in het echt ontmoet hebben, vertellen wie wij waren.
 Maar belangrijker nog: onze kinderen zijn aan ons toevertrouwd door God. Kin-
deren die naar zijn beeld gemaakt zijn, kinderen voor wie Christus gestorven is. Het 
is niet onze eerste verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ze de mooiste kle-
ren hebben of in het mooiste huis wonen. Onze eerste verantwoordelijkheid is ervoor 
zorgen dat ze opgroeien in een gezin waar God aanwezig is, waar de liefde van Chris-
tus heerst, zodat ze God zullen leren kennen door zijn Zoon.
 Wat is er waardevoller dan gelukkige kinderen en een fijn gezin? 
 
Onze God en Vader, ik dank U vanuit de grond van mijn hart voor mijn kinderen. Ze 
zijn het kostbaarste van alle geschenken waarmee U mij hier op aarde hebt gezegend. Ze 
geven me zoveel vreugde, zoveel liefde. Hun onschuld herinnert me aan het onschuldige 
Lam dat aan het kruis voor ons stierf. Help me om ze te leiden tot Jezus, de enige weg tot 
U. In zijn naam. Amen. 
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12 januari

Het antwoord op problemen

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt  
en dank hem in al uw gebeden.

Filippenzen 4:6

Wat doe jij wanneer je een probleem hebt? Je zorgen maken? De meesten van ons wel. 
Maar lost bezorgdheid het probleem op? Nee, dat doet het niet. Dus als bezorgdheid 
je problemen niet oplost, waarom maak je je dan zorgen?
 Hizkia had een goede manier gevonden om problemen op te lossen: 

‘Toen Hizkia de brief had gelezen die de boden hem overhandigd hadden, ging hij 
naar de tempel van de heer en legde de brief daar open voor hem neer. En hij bad 
tot de heer: “heer, God van Israël, u die op de cherubs troont, u alleen bent God 
van alle koninkrijken op aarde, u hebt de hemel en de aarde gemaakt […]”’
Daarna bad Hizkia: ‘Ik vraag u, heer, onze God: red ons uit zijn handen, opdat alle 
koninkrijken op aarde zullen beseffen dat u, heer, de enige God bent.’ (2 Koningen 
19:14-15,19)

Hizkia was niet uit op eigen eer. Hij had een veel hoger doel, dat God niet kon negeren.
 Hizkia was al gewend om zijn problemen rechtstreeks bij de Heer te brengen, dus 
dat was nu niet anders. Toen hij hoorde dat de koning van Assyrië op het punt stond 
Jeruzalem aan te vallen, legde hij dat aan God voor. En God gaf hem antwoord: de 
machtige koning van Assyrië werd op wonderbaarlijke wijze verslagen.
 In plaats van direct met onze problemen naar God te gaan, is Hij vaak ons laatste 
redmiddel. Volg het voorbeeld van Hizkia. Breng je problemen allereerst bij God, 
want Hij is de enige die in staat is ze af te handelen op de manier die het beste voor je is.

Onze God en Vader, dank U dat U mijn gebeden altijd beantwoordt. Op dit moment bid 
ik om uw bescherming en uw verlossing. U alleen, o, Heer, kunt mij redden uit de vele 
problemen die mijn vijand, de duivel, op mijn weg brengt. Verhinder zijn aanvallen op 
mijn leven, Vader, en versla hem. Houd me dicht bij U door Jezus Christus, mijn Heer. 
Amen.
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