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De volgende auteurs hebben aan dit jaar bijgedragen:

1 t/m 16 januari   Ds. H. Fonteyn
17 t/m 31 januari  Ds. mw. L.E. Bassa
1 t/m 14 februari   Majoor G. Barkmeijer
15 t/m 28 februari  Majoor mw. H.A. Buitelaar
1 t/m 16 maart   Drs. mw. C.N. van der Kruk-de Boer
17 t/m 31 maart   Majoor drs. R.W.E. de Vree
1 t/m 15 april   Drs. A.J. Maasland
16 t/m 30 april   Ds. J. Overeem
1 t/m 16 mei   Ds. E. Westrik
17 t/m 31 mei   Majoor P. Slingerland
1 t/m 15 juni   Ds. E.R.V. Schuddebeurs
16 t/m 30 juni   Majoor mw. M. Poppema-de Man
1 t/m 16 juli   Ds. L.G. Compagnie
17 t/m 31 juli   Kapitein J. van Dijk
1 t/m 15 augustus  Ds. J. Esveldt
16 t/m 31 augustus  Ds. C. Smit
1 t/m 15 september  Ds. G.A. Trouwborst
16 t/m 30 september  Ds. H.D. Huiting
1 t/m 16 oktober   Majoor drs. S.M. van der Vlugt
17 t/m 31 oktober  Ds. J. Maasland
1 t/m 15 november  Ds. L. Terlouw
16 t/m 30 november  Ds. T.L. van der Weide
1 t/m 16 december  Ds. mw. W.M. van Loon-Kuiper
17 t/m 31 december  Ds. J. Smit (29 dec. door redactie)
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Woord vooraf

Stel je eens voor wat het betekent vreemdeling te zijn. Je komt in een nieuwe 
omgeving waar alles anders is. De mensen spreken een taal die je niet verstaat 
en hebben een manier van doen die je niet begrijpt. Een vreemdeling hoort 
er niet bij. Abraham is zo’n vreemdeling, zo zullen we ergens dit jaar lezen. 
Vandaag de dag zijn er zo veel ‘Abrahams’. Ook in onze omgeving. Waar staan 
zij? Hoe staan wij tegenover hen? Het blijkt dat we van hen over onszelf 
kunnen leren. Zijn wij niet allemaal vreemdelingen op een wereld die door 
God gemaakt is? Leven we niet allemaal onder één dak van genade? 

Vreemdeling en genade: zomaar een paar thema’s uit deze editie van Dag in 
dag uit. We lezen het evangelie volgens Marcus door en kunnen aan de hand 
van Handelingen zien hoe de eerste christelijke gemeente leefde. Verder 
worden Psalm 119 en delen uit Prediker doorgenomen. Ook komt een aantal 
brieven van Paulus aan bod, waaronder de brief aan Timoteüs, ‘geloofskind’ 
van ‘vader’ Paulus. Daarnaast wordt er nagedacht over de Wet van God en 
mogen we een stukje meegaan met David in zijn strijd tegen koning Saul, 
maar wel in vertrouwen op God. 

God wil ook met ons meegaan – dat zien we in zijn Woord. Met Dag in dag uit 
willen we graag een beetje hulp bieden bij het lezen en begrijpen van Gods 
Woord.

We wensen de lezer Gods zegen en nabijheid toe!

Mede namens de redactie,
Paul Abspoel, uitgever Ark Media

NB:  Dag in dag uit wordt door auteurs uit diverse kerkelijke richtingen 
geschreven. Misschien wilt u daar iets meer over weten, daarom 
vermelden we hier voor u welke ‘richtingen’ dat voor dit jaar zijn: Leger 
des Heils, Christelijke Gereformeerde Kerk, Nederlands Gereformeerde 
Kerk, Protestantse Kerk in Nederland, Evangelische gemeente en 
Baptistengemeente.
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Wilt u naar aanleiding van een bepaalde dagtekst in Dag in dag uit contact 
opnemen met de auteur ervan, dan kunt u schrijven of mailen naar het 
volgende adres:

  Redactiecommissie Dag in dag uit
Marktweg 73a
8444 AB Heerenveen
E-mailadres: didu@jongbloed.com

De redactie geeft geen adressen van de schrijvers vrij, maar zal uw brief of 
e-mail graag doorsturen. Natuurlijk kunt u ook met algemene vragen over Dag 
in dag uit terecht bij de redactie.
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Joodse feestdagen

Vieren en herinneren – dat doen we bij feestdagen. Een dagboek biedt een 
goede mogelijkheid om feestdagen te vermelden. Naast de christelijke 
feesten zijn er nationale feesten zoals Bevrijdingsdag en Koningsdag. Sinds 
een aantal jaren vindt u in Dag in dag uit ook een aantal joodse feestdagen 
vermeld om te herdenken hoe God altijd voor zijn volk gezorgd heeft. Zijn 
volk – onze wortels!
Hieronder vindt u de feestdagen voor 2019 met een kleine uitleg erbij.

21 maart  Poerimfeest, het Lotenfeest – verbonden 
met het bijbelboek Ester.

20 t/m 26 april  Pesach, het feest van de ongezuurde 
broden, waarop de uittocht uit Egypte 
wordt herdacht.

9 t/m 10 juni  Sjavoeot, het Wekenfeest, zeven weken 
na Pesach. Hierbij wordt de gave van de 
Wet gevierd. Het boek Ruth wordt dan 
voorgelezen.

30 september t/m 1 oktober  Rosj Hasjana, het Nieuwjaarsfeest (Rosj 
Hasjana betekent ‘begin van het jaar’).

9 oktober  Jom Kipoer, Grote Verzoendag. Het boek 
Jona wordt gelezen.

14 t/m 20 oktober  Soekot, het Loofh uttenfeest dat herinnert 
aan Gods trouw tijdens de woestijnreis na 
de uittocht van Egypte.

22 oktober Simchat Thora: de Vreugde der Wet.
23 t/m 30 december  Chanoeka, ook wel het Inwijdingsfeest 

genoemd.
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Woensdag 2 januari

Lezen: Marcus 1:9-13
Meteen daarna … de woestijn in… (vs. 12)

Meteen na zijn doop, waarbij de Geest van God in de gedaante van een duif 
op Jezus neerdaalt, drijft diezelfde Geest Hem de woestijn in. God wil zijn 
geliefde Zoon daar dus hebben! Voor Jezus aan zijn publieke missie begint, 
moet Hij – met een militaire term - ‘opwerken’. Hij moet leren kiezen, grenzen 
stellen, leven uit de bron. ‘De satan die Hem op de proef stelt’ is ten diepste 
niets anders dan de innerlijke strijd met alles wat Hem van zijn missie kan 
afh ouden. Beproefd worden kan een bikkelharde ervaring zijn. Je wilde dieren 
moeten getemd! Maar wie in die beproeving aan God en zijn Woord vasthoudt 
als bron van alle denken en handelen, mag merken dat juist in de woestijn 
de hemel open kan gaan. En te midden van de wilde dieren blijkt een stukje 
paradijs te zijn. 

Dinsdag 1 januari – Nieuwjaarsdag

Lezen: Marcus 1:1-8
Begin van het Evangelie… (vs. 1)

De overgang naar een nieuw jaar heeft in onze beleving ook altijd iets van 
‘opnieuw beginnen’. Het nieuwe jaar is als een nog onbeschreven blad. En dit 
jaar willen we er alleen maar mooie teksten op schrijven! We zijn vervuld van 
goede voornemens! We gaan meer bewegen, minder vet eten, meer ‘quality 
time’ met onze dierbaren doorbrengen. Of het er allemaal van komen zal? 
Achteromkijkend herinneren we ons ook de zwarte bladzijden van het voorbije 
jaar. Zonde heet dat in de Bijbel. Zonde is het, wanneer we niet zijn wie we 
mogen zijn, niet beantwoorden aan onze roeping om Gods beeld in de wereld 
te weerspiegelen. Het goede nieuws op de drempel van dit nieuwe jaar is, dat 
we omwille van Jezus Christus opnieuw mogen beginnen. Elk nieuw jaar, en 
elke nieuwe dag. Dit ‘begin van het Evangelie’ is goed nieuws aan het begin 
van dit nieuwe jaar! 
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Donderdag 3 januari

Lezen: Marcus 1:14-15
Nadat Johannes gevangen was genomen… (vs. 14)

Dat gaat snel! Gisteren zagen we Johannes nog dopen bij de Jordaan, nu is hij 
gewetensgevangene van de gewetenloze Herodes Antipas. ‘Overgeleverd’, 
zegt Marcus in zijn Griekse tekst, een woord dat verderop in dit evangelie ook 
op Jezus zelf wordt toegepast. Van meet af aan valt al de schaduw van het 
kruis over de weg die Jezus door de wereld gaat. Maar eerst is het nu hoog 
tijd voor de goede tijding: Gods Koninkrijk is nabijgekomen! In Jezus Christus 
komt God zijn schepselen dicht op de huid! En dat goede woord wordt daad 
aan mensen die de macht van het kwaad aan den lijve ondervinden. Daarover 
gaat het in de genezingsverhalen die straks volgen. Allemaal illustraties van 
de aanwezigheid en betekenis van Gods rijk: dat mensen weer heel mogen 
worden. 

Vrijdag 4 januari

Lezen: Marcus 1:16-20
Kom, volg Mij! (vs. 17) 

Jezus spreekt visserslatijn! Vissers nodigt Hij uit om vissers van mensen te 
worden. Zo weet Hij altijd en overal mensen aan te spreken met metaforen 
en voorbeelden uit hun dagelijkse werkelijkheid. Dat het Koninkrijk van God 
nabij is, moet ook te ervaren zijn in de taal waarin het onder de mensen wordt 
verkondigd. Taal kan immers een brug, maar ook een barrière zijn. Jezus weet 
zijn oproep tot navolging zo te verwoorden, dat Simon en Andreas, Jakobus 
en Johannes geen moment van aarzeling meer kennen. Ze laten werk en 
familie achter, ze komen uit hun comfortzone en volgen Hem. Hun ervaring en 
vaardigheid als visser komt trouwens ook in dienst van Jezus goed van pas: 
geduld, volharding, en kennis van de visgronden en het gedrag van vissen. En 
een beetje mazzel natuurlijk!
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Zaterdag 5 januari

Lezen: Marcus 1:21-28
…op sabbat … naar de synagoge… (vs. 21)

Het begint in de synagoge, op sabbat. ’t Is maar dat we weten dat Jezus 
leefde als een gelovige jood. Maar het was in Kafarnaüm zoals het ook bij 
ons kan zijn: de vertrouwde woorden en rituelen maakten niets meer los. En 
dan ineens is er iemand die hetzelfde zegt, maar anders! Het komt vanuit een 
ander ‘level’, en raakt ons daarom als hoorden we het voor ’t eerst. Degene 
die dat het sterkst ervaart, is een man met een onreine geest. Iemand wiens 
geest bezet gebied is. Bezet door machten die van een mens een onmens 
maken. Iemand die zichzelf en iedereen overschreeuwt. Of zich juist voor 
iedereen verbergt. Hoe dan ook: een beschadigd mens. Voor hem wordt deze 
sabbat wat elke sabbat of zondag mag zijn voor wie geloven dat Gods rijk 
niet ver van ons is: een dag waarop een mens tot rust mag komen en Gods 
goedheid mag loven. 

Zondag 6 januari – Driekoningen

Lezen: Marcus 1:29-31
Hij … pakte haar hand vast en hielp haar overeind (vs. 31)

Alsof Jezus als een soort mantelzorger aan het bed bezig is… In de 
oorspronkelijke Griekse tekst staat: Jezus wekte haar op. Zulke grote woorden 
gebruikt de evangelist niet per ongeluk. De schoonmoeder van Petrus was 
niet zomaar een beetje grieperig. We weten niet precies wat voor ‘koorts’ zij 
had, maar wat het ook was, het belette haar om vrijuit en volop te leven voor 
God en mensen. En dan heet je in de taal van de Bijbel ‘dood’, ook al ben je 
biologisch wel degelijk in leven. Jezus wekt haar op, Hij reikt haar de hand, 
maakt haar vrij van wat haar gevangen houdt en geeft haar leven inhoud en 
betekenis: zij dient hen. En waar wij opgewekt elkaar dienen, is Gods rijk niet 
ver van ons. 
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Maandag 7 januari

Lezen: Marcus 1:32-34
…alle inwoners van de stad hadden zich … verzameld. (vs. 33)

Op sabbat reist een gelovige jood niet verder dan de door Mozes voorgeschreven 
afstand, een ‘sabbatsreis’. Voor de laatste wereldoorlog waren daartoe in 
Europese steden met veel joodse inwoners zelfs merktekens aangebracht, 
zodat men wist: tot hier en niet verder. Nu de sabbat voorbij is, stromen de 
mensen uit heel de stad toe. Een grote optocht van krakkemikkigheid. Maar 
hoopvol gestemd! Het goede nieuws dat Gods Koninkrijk niet ver is, krijgt 
concrete vertaling. Mensen worden weer heel. Jezus legt de demonen het 
zwijgen op. Van die zijde heeft Hij geen erkenning nodig. Als wij mensen 
Hem maar erkennen. Niet als wonderdokter, maar als de gezalfde Dienaar 
des Heren. In Hem breekt Gods Koninkrijk zich onder ons baan. De reactie die 
daarop rijmt is: ommekeer. Tot God en elkaar. Dat geldt ook vandaag.

Dinsdag 8 januari

Lezen: Marcus 1:35-38
Daarvoor ben Ik immers op weg gegaan. (vs. 38)

Als Jezus de stilte zoekt, alleen met zichzelf en zijn God, is Hem die maar 
amper vergund. Simon – de woordvoerder van alle discipelen – roept Hem tot 
actie op: ‘Iedereen is naar U op zoek!’ Een uitspraak die we misschien wel op 
heel de mensheid kunnen toepassen. Iedereen is op zoek. Misschien niet met 
zoveel woorden altijd naar God, maar wel naar zingeving, naar liefde, naar 
genezing, naar vrede, naar hoop. En daartoe is Jezus gekomen! Daarom moet 
het nu ook verder, van de synagoge en de stad van Kafarnaüm uit, naar de 
omliggende dorpen in Galilea. En nog veel verder, de wijde wereld in. Een 
beweging die nog altijd gaande is en waarin wij vandaag mogen volgen, 
delen en dienen.
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Donderdag 10 januari

Lezen: Marcus 2:1-12
…die door vier mensen gedragen werd. (vs. 3)

Zoals in de meeste genezingsverhalen, is er bij deze verlamde man meer 
aan de hand dan een lichamelijk ongemak. Hij is klaarblijkelijk ‘vastgelopen’ 
in zijn leven en kan uit eigen kracht niet meer uit zijn verlamming opstaan. 
We hoeven bij ‘zonden’ niet aan fl agrante misdaden te denken. Wie zondigt, 
mist zijn doel, is niet de mens die hij van Godswege mag zijn. Wie weet heeft 
deze man alleen maar geleefd om te werken en is hij zo over zijn grenzen 
gegaan, dat hij volledig overspannen is geraakt… Hoe dan ook: eerst klinkt 
een woord van vergeving, en pas daarna mag en kan hij op eigen kracht 
verder. En passant merken we ook even op dat hij in zijn verlamde toestand 
wel vrienden heeft die hem blijven dragen! Zulke vrienden hebben wij ook 
nodig en zulke vrienden kunnen we zelf zijn!

Woensdag 9 januari

Lezen: Marcus 1:39-45
Ik wil het, word rein. (vs. 41)

Vaak worstelen gelovige mensen met de vraag of ziekte en tegenslag in 
ons leven op God terug te voeren zijn. Heel veel mensen kunnen niet (meer) 
geloven in een God die verantwoordelijk zou zijn voor al het kwaad en leed 
in de wereld. Als God dat toelaat, wat voor God is Hij dan? Zonder dat we 
alles ‘kloppend’ denken te krijgen, werpt deze besliste uitspraak van Jezus 
wel licht op dit moeilijke vraagstuk. Deze zieke en door zijn ziekte van de 
gemeenschap afgesneden mens beroept zich op Jezus en het Koninkrijk Gods 
waarover Hij spreekt: ‘Als U wilt, kunt U mij rein maken.’ En Jezus antwoordt: 
‘Ik wil het, word rein.’ En dat woord wordt daad. Zo verkondigt Jezus in Gods 
naam dat in zijn rijk mensen weer heel mogen worden, dat hun pijn mag 
genezen, de gemeenschap mag worden hersteld. Geen wonder dat deze man 
er niet over kan zwijgen!
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Zaterdag 12 januari

Lezen: Marcus 2:18-22
Waarom vasten … uw leerlingen niet? (vs. 18)

Bidden, vasten en aalmoezen geven zijn vanouds drie manieren waarop 
gelovigen hun dienst aan God gestalte geven. In de islam is dat misschien 
beter zichtbaar dan in het christendom. Toch kent ook de kerk vanouds het 
gebruik van soberheid en onthouding in de veertig dagen voor Pasen, de 
lijdenstijd. In onze tijd lijkt dit vasten nieuwe aandacht en een nieuwe invulling 
gekregen te hebben: veertig dagen geen vlees, geen alcohol, geen Facebook, 
de auto laten staan enzovoort. Niets mis mee, zolang het maar uit liefde voor 
de Bruidegom geschiedt, en niet omdat er aan regels en voorschriften nu 
eenmaal voldaan moet worden. Daarmee gaat de farizeeër (het type gelovige 
dat in star formalisme zijn heil zoekt en daarbij de menselijkheid en de 
vreugde prijsgeeft) de mist in. Schuilt er ook in ons een farizeeër?

Vrijdag 11 januari

Lezen: Marcus 2:13-17
Eet Hij met tollenaars en zondaars? (vs. 16)

Samen eten is iets anders dan je maag vullen om daarna weer snel door te 
kunnen gaan met je bezigheden. Je gaat er met elkaar uitgebreid voor zitten, 
of waarschijnlijker in die tijd: liggen. Het is voor alles een sociaal gebeuren, 
waarbij het voedsel een van de ingrediënten vormt. Primair gaat het om de 
ontmoeting. In het Midden-Oosten was en is dat nog meer het geval dan 
bij ons. Dat Levi niet alleen Jezus en zijn leerlingen, maar ook ‘een groot 
aantal tollenaars en zondaars’ uitnodigt, heeft natuurlijk te maken met zijn 
verlangen om ook zijn collega’s met Jezus in contact te brengen. Trouwens, 
Marcus vertelt dat veel tollenaars en zondaars Hem al volgen. Jezus zoekt de 
ontmoeting, juist ook met deze mensen, die door de meerderheid van hun 
volksgenoten met de nek worden aangekeken – en het daar soms ook naar 
gemaakt hebben! 
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Maandag 14 januari

Lezen: Marcus 3:1-6
…of Hij die op sabbat zou genezen… (vs. 2)

Voor de volledigheid zij opgemerkt dat de joodse sabbat en de christelijke 
zondag niet identiek zijn. Maar je kunt wel zeggen dat voor christenen de 
zondag is geworden wat voor joodse gelovigen de sabbat is. In beide gevallen 
geldt: bedoeld als een dag van vreugde, rust, bevrijding. Een dag van uitzicht 
op de verloste schepping. Natuurlijk zal Jezus daarom uitgerekend op sabbat 
deze man, die door zijn handicap niet meer kan deelnemen aan het werk in de 
schepping op die overige zes dagen, in Gods naam genezen. Aan hem mag, 
juist op de sabbat, zichtbaar worden waar het met de wereld naartoe mag 
gaan! En het raakt Jezus heel diep - boos en diepbedroefd tegelijk is Hij - als 
wij mensen met onze regels elkaar het zicht op Gods goedheid belemmeren 
en de vreugde ontnemen. 

Zondag 13 januari

Lezen: Marcus 2:23-28
De sabbat is er voor de mens… (vs. 27)

Wat een bevrijdende uitspraak! Jezus grijpt terug op het scheppingsverhaal, 
dat vertelt dat God rustte van zijn scheppingswerk op de zevende dag 
en die dag zegende en heiligde, dat wil zeggen: apart van de overige zes 
stelde. In de rabbijnse traditie is opgemerkt: Gods laatste en hoogste 
scheppingswerk is daarom niet de mens, maar de rust! Het woord ‘sabbat’ 
is afgeleid van het werkwoord ‘ophouden’. Een soort Bevrijdingsdag waarop 
we een voorsmaak van voleinding en de grote vrede mogen proeven. Een 
dag zonder ‘heilig moeten’. Vreemd genoeg slagen wij er altijd weer in met 
onze regels en voorschriften precies het tegendeel te bewerkstelligen. Nog 
altijd zijn er mensen met wrange herinneringen aan oersaaie zondagen. Of, 
als het leven sterker was dan de leer, aan de hypocrisie van veel zogenaamde 
zondagsheiliging. Zo is het nooit bedoeld!
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Woensdag 16 januari

Lezen: Marcus 3:20-30
…had Hij zijn verstand verloren. (vs. 21)

Hij is gek geworden! Dat denken zijn moeder en zijn broers. En de 
schriftgeleerden uit Jeruzalem zeggen hetzelfde in theologentaal: Hij is 
bezeten door Beëlzebul, de overste van de boze machten. Jezus moet heel wat 
opschudding hebben veroorzaakt om dergelijke beoordelingen uit te lokken. 
Je bloedeigen familie zal je maar voor gek verklaren! Het doet vermoeden hoe 
zwaar de confrontaties zijn geweest tussen Jezus en de religieuze formalisten 
met hun verlammende en ziekmakende structuren en systemen. Het geeft 
iets weer van de enorme passie en ‘bezetenheid’ waarmee Jezus Gods rijk 
gestalte gaf. Bezeten van God. Bezeten van een heilige verontwaardiging 
over de invloed van de machten van het duister. Lijken we daarin een beetje 
op Hem? Ook al verklaren anderen ons voor gek?

Dinsdag 15 januari

Lezen: Marcus 3:7-19
Hij stelde twaalf van hen aan als apostel… (vs. 14)

Het woord ‘apostel’ betekent zoiets als ‘gevolmachtigde’. Mensen die namens 
Jezus, op zijn gezag, bevoegd zijn om op een bepaalde wijze op te treden. Niet 
op eigen gezag, maar dat van hun zender. Jezus machtigt Simon Petrus en 
de overige elf bekende leerlingen om net als Hijzelf demonen uit te drijven. 
Dat is bij Marcus de meest kernachtige omschrijving van het Evangelie van 
Gods Koninkrijk: de machten van het kwaad moeten wijken, zodat mensen 
weer zichzelf worden en Gods beeld in hen weer op kan lichten. De missie 
van de apostelen is nog niet voorbij! Ook in onze dagen mogen we ons als 
leerlingen en volgelingen van Jezus in die missie betrokken weten. Ook wij 
zijn gevolmachtigd om handen en voeten aan Gods Koninkrijk te geven en de 
boodschap van bevrijding te brengen waar kwade machten hun terreur over 
het leven van mensen uitoefenen.
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Vrijdag 18 januari

Lezen: Marcus 4:1-9
Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. (vs. 3)

Voor een beetje bijbellezer is het verhaal van de zaaier heel bekend. Iemand 
gaat naar buiten, naar het land, en zaait het zaad met de hand. En ja, als er 
dan zaad opkomt tussen het onkruid, komt er niets van terecht. Maar bij de 
mensen die om Jezus heen staan als Hij dit vertelt, roept het toch vragen 
op. Zij gingen ervan uit dat zij allemaal vanzelfsprekend bij God hoorden. 
Het goede zaad dat opkomt en vrucht draagt: dat waren zij natuurlijk! Maar 
Jezus laat nu horen dat er ook zaad in slechte aarde kan vallen. Daar rekende 
eigenlijk niemand op. Jezus spoort de mensen aan om goed naar zijn woorden 
te luisteren. Want door dat te doen, komt het zaad op en draagt het vrucht. 
Het is dus tijd voor de mensen om te luisteren. Voor ons geldt dat nog steeds: 
dan komt ons geloof tot volle bloei. 

Donderdag 17 januari 

Lezen: Marcus 3:31-35
Wie zijn mijn moeder en mijn broers? (vs. 33)

Als je een broertje of zusje hebt, heb je een onlosmakelijke band. Een 
bloedband. Dat is je familie. Iemand anders is niet zomaar je familie. Met hem 
of haar mis je die speciale band. 
Jezus laat hier zien dat er nog een andere band bestaat.
Zijn familie komt hem halen. Het is voor het eerst in Marcus dat we de 
familie van Jezus tegenkomen. Eerder in dit hoofdstuk wordt vermeld dat zijn 
familieleden denken dat ze Jezus moeten corrigeren. Wat Hij doet, dat kan 
niet. Als vanzelf spreken ze Hem als familielid aan. Dan draait Jezus zich om 
naar de mensen om Hem heen. ‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers? Jullie’, 
zegt Hij dan. Als je Jezus volgt, dan ben je familie. Als je kiest voor een hechte 
band met Jezus, dan kies je voor een familieband. Want Hij laat je, zoals een 
vader en een moeder, nooit meer los. 
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Zondag 20 januari

Lezen: Marcus 4:21-23
Nee, je zet hem [de lamp] op een standaard. (vs. 21)

Na het verhaal van de zaaier gaat het ineens over licht. Marcus heeft haast. 
Hij wordt gedreven door een heilig vuur om kort en krachtig te vertellen wat 
Jezus allemaal heeft gezegd en gedaan. Jezus heeft ook haast. Hij wil zo graag 
het Evangelie brengen. Daarom zegt Hij: ‘Een lamp zet je toch niet onder een 
korenmaat? Nee, die zet je hoog. Zodat je het licht goed ziet.’ Zijn woorden 
zijn belangrijk, zoals goed licht in het donker. Dat zet je niet weg, maar je zet 
het hoog. Dan kan iedereen ervan profi teren. De woorden van Jezus moet 
je zien als zo’n lamp. Die moff el je niet weg, maar zet je op een standaard. 
Durven wij het verhaal van Jezus op een standaard te zetten in ons eigen 
leven? Durven wij anderen te laten profi teren, meegenieten, van ons geloof? 

Zaterdag 19 januari

Lezen: Marcus 4:10-20
…ze hebben het Woord wel gehoord… (vs. 18)

Soms loopt je hoofd om. Je hebt het zo druk. Als iemand je dan wat belangrijks 
vertelt, ben je het ook zo weer vergeten. Jezus vertelt daar ook over. Het 
zaad van de zaaier dat tussen de distels valt, wordt overspoeld door van alles 
en nog wat. Daardoor krijgt het geen lucht meer. De jonge plantjes raken 
uitgeput. Stel je eens voor dat jij zo’n plantje bent. Je raakt overwoekerd door 
alle drukte, je krijgt geen lucht, je kunt er niets meer bij hebben. 
Ons geklaag over druk-druk-druk heeft hier vaak mee te maken. We worden 
overspoeld. Tenminste, zo lijkt het. Maar je kunt er vaak wel degelijk iets 
tegen doen. Even je telefoon aan de kant leggen. Aandacht geven aan je 
familie, je gezin. Aandacht geven aan de stem van Jezus die tot ons spreekt. 
Ontdaan van alles wat niet nodig is, groeien we op tot sterke planten. 


