
1
januari

woensdag

Maar als wij hopen op wat nog niet 
zichtbaar is, blijven we in afwachting 
daarvan volharden.
 Romeinen 8:25
Adventtijd is voorbij. Jezus is nog niet gekomen om 
zijn bruid te halen voor de bruiloft. We zullen nog even 
moeten wachten op dat glorieuze moment dat de Heer 
zelf zal neerdalen wanneer de bazuin zal weerklinken, 
de in Christus ontslapenen zullen opstaan en samen 
met de levenden de Heer tegemoet gaan in de lucht om 
voor altijd bij Hem te zijn. Wat een dag zal dat zijn, de 
bruiloft van het Lam! Wanneer de bruid in haar onbe-
rispelijk bruiloftskleed aan de zijde van haar Bruidegom 
alle eer en heerlijkheid met de Koning der koningen zal 
delen. Vol verwachting blijven we daar gewoon naar 
uitzien, tot die dag aanbreekt. Tot op dat ogenblik blijft 
Hij bij ons en gaan wij voorwaarts, niet in eigen kracht 
maar in de kracht van de heilige Geest. Gezegend 
nieuwjaar! De Heer is nabij!

1 Tessalonicenzen 4:13-18 Johannes 14:23-31
zon: 8:48-16:38; 7u 50m  maan: 12:17-23:22

week 1



Er ligt een nieuw jaar voor ons: A(nno) D(omini) 
2020. ‘Het jaar van de Heer!’ En ook hiervan geldt: 
morgen is voor ons verborgen. Al uw plannen 
en voornemens, waarmee u over de jaardrempel 
gestapt bent, kunnen vandaag nog in duigen val-
len. Eén ding staat vast: de Bruidegom komt! Wan-
neer? Dat weet niemand van ons. Voor ons gevoel 
kan dat (te) lang duren, maar dat het gaat gebeuren 
is zeker. God heeft Zich met een eed verbonden en 
bij Zichzelf gezworen – omdat er niemand hoger is 
dan Hijzelf – al zijn beloften te vervullen, opdat wij 
een sterke vertroosting zouden hebben als het leven 
tegenzit (Hebreeën 6:13-19). De kracht van die ver-
troosting ligt in het feit dat wij ‘in Christus zijn’. In 
de eerste zeven hoofdstukken van de brief aan de 
Romeinen legt Paulus uit waarom God een godde-
loze zondaar rechtvaardig kan verklaren en hem een 
veilige plaats ‘in Christus’ geeft. En vervolgens breekt 
Paulus in Romeinen 8 in gejubel uit over de rijkdom-
men die een bekeerde zondaar ontvangt. Al deze 
onvervreemdbare rijkdommen mag u elke dag in uw 
hart meedragen. Bedenk dat Paulus, wiens pad vanaf 
zijn bekering bepaald niet over rozen ging, er kracht, 
vreugde en blijdschap aan beleefd heeft, tot in zijn 
dood als martelaar. Dat is alleen mogelijk door de 
onverwoestbare kracht van diezelfde heilige Geest 
die ons elke dag van dit nieuwe jaar ter beschikking 
staat!
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januari

donderdag

Wij allen, die de luister van de 
Heer aanschouwen, zullen meer en 
meer door de Geest naar zijn beeld 
veranderd worden. 2 Korintiërs 3:18
Onze hoop is deel te hebben aan ‘de overweldigende 
luister’ van de Heer. De vraag is of jij al iets hebt ontdekt 
van de innerlijke schoonheid en heerlijkheid van de 
Heer Jezus. Wanneer je nog altijd met een zondige sluier 
voor je ogen naar Hem kijkt, zul je nooit echt van Hem 
onder de indruk raken. Maar wanneer je God vraagt of 
Hij die sluier van je ogen wil afnemen, zul je jouw leven 
lang van de ene in de andere verbazing vallen. Wees 
toch eens razend nieuwsgierig en vraag Hem: ‘Wie bent 
u, Heer?’ Je loopt dan echt het risico, dat je – net als 
Paulus – levensecht op Hem gaat lijken. Je leven krijgt 
betekenis voor jezelf en je omgeving. Daar hoef je zelf 
niets voor te verzinnen, want dat gaat de heilige Geest 
in je uitwerken, tenminste, als je Hem dat toestaat. 
Voorbeelden daarvan zijn er legio. Zoek ze maar op.

2 Korintiërs 3:12-18 Exodus 21:12-25
zon: 8:48-16:39; 7u 51m  maan: 12:34---

week 1



Over elke berg leidt een pad, hoewel het vanuit het 
dal niet altijd zichtbaar is. 

Theodore Roethke
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vrijdag

Wanneer er dan toch nog een sluier 
ligt over het evangelie (…) geldt dit 
alleen voor hen die verloren gaan …
 2 Korintiërs 4:3
Ongemakkelijke boodschap! Maar die mag niet worden 
verzwegen. Soms moet het hard worden gezegd om de 
waarheid echt te laten doordringen. Een paar hoofd-
stukken verderop schrijft Paulus: ‘… daarom overreden 
wij de mensen …’, en zelfs, dat God zelf de mensen 
smeekt dat ze zich zullen laten verzoenen! Dat kan dus 
alleen maar betekenen dat God in genadige goedheid 
jou tegemoet treedt en vriendelijk vraagt, nee, smeekt: 
‘Laat je met Mij verzoenen door Jezus aan te nemen als 
je Verlosser.’ Het kan morgen te laat zijn, maar heden 
nog niet. Verhardt dus je hart niet, maar bekeer je. Er 
is niemand die dit voor je kan doen. Dat moet je zelf 
doen!

2 Korintiërs 4:1-6 Exodus 21:26-36
zon: 8:48-16:40; 7u 52m  EK  maan: 12:49-00:29

week 1



DURF TE STOPPEN

Rond de jaarwisseling willen we vaak meer-meer en 
dit-en-dat-moet-anders. Neem de tijd om ruimte te 
creëren voor wat je juist wél wilt … door te stoppen 
met wat eigenlijk weg kan.
• Wat werkte of liep niet het afgelopen jaar?
• Wat heb je met tegenzin gedaan?
• Wat voelde zwaar of trok je omlaag?
• Waar wil je mee ophouden?
• Wat wil je niet langer tolereren of goedpraten?
• Wat is het belangrijkste waar je NU mee ophoudt?
• Wat moet je doen of organiseren om dit geregeld te 
krijgen?

Kies een paar van deze vragen en schrijf je gedach-
ten op. Beslis je ergens mee te stoppen, kies dan een 
datum. En plan gelijk een gesprek of schrijf een mail 
waarin je je besluit deelt met de anderen die erbij 
betrokken zijn.

Tirza en Tineke
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zaterdag

… opdat in ons sterfelijk bestaan ook 
het leven van Jezus zichtbaar wordt
 2 Korintiërs 4:11

De onbekeerde Paulus was een geslaagde farizeeër, 
gezien en geëerd. Dat verandert drastisch na zijn beke-
ring: gevangenis, steniging, op de vlucht, schipbreuk, 
bekritiseerd – zelfs door zijn eigen broeders, et cetera. 
Juist in deze brief zien we de onverwoestbare kracht 
van de heilige Geest werkzaam in Paulus’ leven van 
elke dag. Let eens op de manier waarop Paulus reageert 
op de uiterst gemene kritiek en verdachtmakingen van 
zijn eigen broeders, alsook bij de dingen die hem over-
komen, en bij alles wat hem aangedaan wordt door de 
Joden en de heidenen. In zijn leven wordt de kracht 
van de heilige Geest zichtbaar omdat hij ongesluierd 
de luister van zijn Heer aanschouwde; dit veranderde 
(transformeerde) hem naar datzelfde beeld. Misschien 
moeten wij eens wat nieuwsgieriger naar Jezus kijken, 
dan kan de Geest meer in ons hart schrijven.

2 Korintiërs 4:7-15 Exodus 22:1-9
zon: 8:48-16:42; 7u 54m  maan: 13:05-01:35

week 1



Ze klaagde over de vele kilo’s die zij tussen Kerst en 
Nieuwjaar weer zou aankomen en ging met vorstelijk 
gebaar voorbij aan die tussen Nieuwjaar en Kerst.

Markus M. Ronner
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zondag

Grijp in, heer! (…) geen mens spreekt 
nog waarheid
 Psalm 12:2

David ziet het niet meer zitten. Niet alleen zijn vij-
anden, maar ook vrienden en vertrouwelingen stel-
len teleur. Wat moet David zich eenzaam, krachteloos 
en hopeloos hebben gevoeld. Hoe ver verwijderd van 
Psalm 23: ‘De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets.’ 
Alles wat hij hoort, het is van begin tot eind vals en 
verraderlijk; niet alleen de machthebbers van de aarde 
beliegen en bedriegen elkaar en hun onderdanen, waar-
door zwakken en armen nog zwakker en armer worden, 
maar niemand is nog trouw. Deze pikdonkere duisternis 
wordt in vers 6 radicaal opgeheven. Want hier valt de 
Heer zelf David letterlijk in de rede met het antwoord 
op Davids klacht: ‘Om hen – die zwakken en armen – 
sta Ik op’, zegt de Heer, ‘Ik breng de redding die zij ver-
langen.’

Psalm 12 Exodus 22:10-20
zon: 8:48-16:43; 7u 55m  maan: 13:23-02:44

week 2



Ongetwijfeld zal het moeilijk zijn een mens te vin-
den die, wanneer hij onrecht om zich heen ziet, nog 
nooit de verzuchting heeft geslaakt: ‘Grijp in, Heer!’ 
Nadat de Heer David geantwoord had – terwijl hij 
nog sprak – gaat David verder en contrasteert het 
spreken van God met het valse, verraderlijke en leu-
genachtig spreken van mensen: ‘De woorden van de 
Heer zijn zuiver als zilver, gesmolten in de smeltkuil, 
gelouterd tot zevenmaal toe.’
Feitelijk heeft God al vanaf schepping en zondeval 
voortdurend reddend moeten ingrijpen. De wereld 
heeft nog geen elf dagen geleden in alle toonaarden 
kunnen horen dat God in eigen Persoon (hoe raad-
selachtig dit ook mag klinken) naar deze wereld is 
gekomen. God was in Christus de wereld met Zich-
zelf verzoenende! Maar dit nieuws gaat aan veel 
kerstfeestvierders voorbij. Net als destijds kiest men 
liever voor Barabbas dan voor Jezus. Tot nu toe heeft 
God nog niet definitief ingegrepen, maar dat ogen-
blik komt steeds dichterbij. Nog klinkt Jezus’ uitno-
diging: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en 
onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 
Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie 
werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn 
last is licht.’ (Mat. 11:28-30)


