
zaterdag 1 januari
Nieuwjaarsdag

Hij zal dopen met de heilige Geest … (Luc. 3:16) 

‘Een gelukkig nieuw jaar!’ ‘Veel heil en zegen!’ Hoe we 
het zeggen is soms een beetje anders. Maar we bedoelen 
allemaal: dat het maar een goed en zegenrijk jaar mag 
worden. Johannes de Doper bedoelt dat ook: dat het een 
leven van genade mag worden. Genade van de Heer! 
Tegelijk maakt hij zich daar wel zorgen om. Hij ziet te 
veel wat niet zegenrijk, heilzaam en goed is. Te veel men-
sen die de kantjes ervanaf lopen. Te veel mensen die 
leven in een woestijn. En daarom roept hij in die woestijn: 
‘Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn 
paden!’ Hij geeft er desgevraagd ook concreet goede raad 
bij: samen delen, eerlijk zijn, geen macht misbruiken, 
geen afpersing of omkoperij.
Maar daarmee ben je er nog niet! Het belangrijkst is: de 
Messias. Nee, Johannes is dat zelf niet, net zomin als u of 
ik. Want wie kan zichzelf of een ander redden? Wie kan 
er dopen met de heilige Geest, zuiveren met goddelijk 
liefdevuur – het enige wat ons echt betere mensen maakt? 
Dat kan alleen Jezus, de Messias!

Lezen:  Lucas 3:1-20 (NBV)
Zingen:  Lhk Lied 23:1,3
 Lvdk Gezang 247:1,2

Zon op
onder
Maan op
onder

08.47
16.31
07.38
14.49
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Lezen:  Psalm 143 (NBV)
Zingen:  Lhk Lied 143:8,9
 Lvdk Gezang 477:1

… laat uw goede geest mij leiden … (Ps. 143:10) 

Een psalmgebed van David, een eenzaam, onbegrepen 
en bestreden mens. Herkenbaar voor velen. Herkenbaar 
voor u? Of kent u zo iemand? In elk geval kunnen we 
allemaal deze psalm bidden, voor onszelf of voor een 
ander. Zou Davids grote Zoon, onze Heer en Leermees-
ter Jezus, ook weleens met woorden uit deze psalm heb-
ben meegebeden? Mooi is het om met psalmwoorden te 
bidden.
Vandaag draait ons gebed om de heilige Geest. We bid-
den God om ons leven te leiden, uit de duisternis in zijn 
wonderbaar licht. Gisteren lazen we dat de heilige Geest 
ons als een vuur reinigt; dat onze Heer Jezus ons zal 
dopen, ons zal wassen met de heilige Geest. Als je dat 
meemaakt, wil je meer! Dan wil je dat deze zuiverende 
Geest altijd met je meegaat, je leven verlicht. Vooral als je 
in het duister belandt. Zoals Jezus in zijn aardse leven. 
Zoals David door mensen die hem vervolgden, of door 
zonden die hij deed. Wat een opluchting dat je dan kunt 
bidden. Deze zondag bidden we: ‘Laat uw goede geest 
mij leiden.’

zondag 2 januari

Zon op
onder
Maan op
onder

08.47
16.32
08.56
15.48

21041 Immanuël 2022 13x19.indd   621041 Immanuël 2022 13x19.indd   6 21-06-2021   18:0321-06-2021   18:03



Lezen:  Lucas 3:21-38 (NBV)
Zingen:  Lhk Lied 89:1,2
 HH Lied 228:1

… daalde de heilige Geest … op Hem … (Luc. 3:22)

Wat een namenlijst vandaag. Zijn mensen dan zo belang-
rijk, dat er zoveel namen in het evangelie vermeld wor-
den? Het gaat toch vooral om Jezus, dat de heilige Geest 
op Hem neerdaalde? Het gaat ook ons toch om de Heer 
Jezus? Hij is immers het belangrijkst van alles. Waarom 
dan toch al deze bekende en minder bekende namen? 
Het antwoord moet zijn: om Jezus’ wil. Het gaat inder-
daad allemaal om Jezus. Ook in deze namenlijst. Alleen 
over Hem sprak God immers uit de hemel: ‘Jij bent mijn 
geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ Maar door Hem 
mogen ook anderen delen in Gods glorie. De engelen 
zongen bij de herders in het veld: ‘In mensen een welbe-
hagen’; dat krijgt in deze namenlijst allerlei menselijke 
gezichten. Aan het begin van het evangelie wordt al dui-
delijk dat het God om mensen te doen is. Dat is de reden 
waarom zijn Zoon op aarde verscheen. Daarom daalde 
ook de heilige Geest op Jezus neer. Opdat de heilige Geest 
door Hem ook aan ons geschonken zou worden. Hoe bij-
zonder is dat!

maandag 3 januari

Zon op
onder
Maan op
onder

08.47
16.33
09.57
17.04
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Lezen:  Lucas 4:1-13 (NBV)
Zingen:  Lhk Lied 25:2
 Lvdk Gezang 377:1,6

… geleid door de Geest … de woestijn … (Luc. 4:1)

Bijzonder dat Lucas Jezus’ beproeving inleidt met ‘ver-
vuld van de heilige Geest’ en ‘geleid door de Geest’. Het 
is kennelijk te simpel om te denken dat alles vanzelf goed 
gaat als je de heilige Geest hebt ontvangen. Bij Jezus 
begint nu juist de beproeving. Alle kwaad en verleiding 
die een mens maar kan meemaken in deze aardse woes-
tijn komt in overtreffende trap op Hem af. Wie heeft ooit 
zo persoonlijk de confrontatie met de boze ondervonden 
als Hij? De verzoekingen zijn ons welbekend: bewijs 
Jezelf eens, buig eens (een beetje) voor het kwaad en 
waag eens iets, zogenaamd gelovig. Jezus weigerde te 
bewijzen dat Hij echt Gods Zoon is. Dat is ook niet nodig! 
De duivel weet heel goed wie Jezus is. Ook weigert Hij 
het op een akkoordje te gooien met de duivel door voor 
hem te buigen in ruil voor macht. En bovenal wijst Hij de 
zogenaamd gelovige waaghalzerij af.
Wij bidden de heilige Geest dat wij, net als onze Heer, de 
beproevingen en verzoekingen kunnen weerstaan.

dinsdag 4 januari

Zon op
onder
Maan op
onder

08.46
16.34
10.38
18.31
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Lezen:  Lucas 4:14-30 (NBV)
Zingen:  Lhk Lied 530:1,4
 HH Lied 669:1

De Geest van de Heer rust op mij … (Luc. 4:18) 

Gesterkt door de Geest komt Jezus uit de woestijn. Nu 
begint zijn openbare bediening: overal verkondigt Hij in 
Gods naam verlossing en vergeving. Maar dan komt er 
een nog ergere beproeving dan in de woestijn. Daar was 
het de duivel. Maar hier zijn het de mensen die Hij zo 
liefheeft die Hem afwijzen! Ook deze Profeet, verkondi-
ger van Gods Woord, is niet welkom in zijn vaderstad. 
Hij was gekomen om genade te verkondigen. Maar ze 
wilden tekenen zien. En Hij weigert een kunstje te doen. 
Hoe durft ‘de zoon van Jozef’ hen zo aan te spreken! Ze 
willen niet gewaarschuwd zijn. Zo boos worden ze, dat 
ze Hem zelfs willen doden. 
Hoe zouden wij reageren als Hij zo tot ons kwam? Hij 
stuurt vaak genoeg zijn boodschappers: medegemeente-
leden, jong en oud, predikanten enzovoort. En hoe we 
hen ontvangen, kon weleens de maat zijn van hoe we 
Hem ontvangen.
We bidden voor de predikers die Jezus uitzendt: sterk 
hen door uw heilige Geest. En voor onszelf: leid ons niet 
in verzoeking!

woensdag 5 januari

Zon op
onder
Maan op
onder

08.46
16.35
11.07
19.59
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Lezen:  Lucas 4:31-41 (NBV)
Zingen:  Lhk Lied 72:1
 Lvdk Gezang 312

… hij sprak met gezag. (Luc. 4:32) 

De afwijzing in zijn vaderstad deed niets af van het gezag 
van Jezus’ woorden en daden. Het is immers het gezag 
waarmee Hij bekleed is door zijn Vader in de hemel. 
Gezag door de kracht van de heilige Geest. Gelukkig 
vindt dat toch ook erkenning. De mensen in Kafarnaüm 
zijn gelukkig wel onder de indruk van Hem. Bent u wel-
eens onder de indruk van Gods woorden? Van Jezus? 
Bedenk eens hoe bijzonder het is dat Hij via het evangelie 
ook tot ons spreekt. Dagelijks, wekelijks. Met gezag ver-
kondigt Hij ons dat ook onze zonden vergeven zijn. Met 
gezag roept Hij ook ons om te geloven, om ons tot Hem 
te keren. Met gezag reinigt Hij zo onze zielen. Maar soms 
is er verzet tegen zijn gezag. Zelfs in de synagoge gebeurt 
dat. Of, in onze tijd, in de kerk. En dan lijkt het weleens 
even helemaal verkeerd te gaan. Hoe vaak ging het niet 
verkeerd in onze kerk, in ons leven, in de wereldkerk? 
Maar toch, elke keer kwam het weer goed. Want Hij 
regeert met gezag. Ook vandaag, net als toen in Kafar-
naüm.

donderdag 6 januari

Zon op
onder
Maan op
onder

08.46
16.37
11.28
21.25
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Lezen: Lucas 4:42-44 (NBV)
Zingen: Lhk Lied 971:1,3
 HH Lied 682:1

Ook in de andere steden … (Luc. 4:43)

Teleurstellend dat Jezus wegging uit Kafarnaüm. Dat 
vonden de mensen daar althans. Ze probeerden Hem 
daarom tegen te houden. Ze wilden Hem bij zich hou-
den. Ze wilden nog zoveel van Hem ontvangen. Wat 
mooi dat zij zo aan Hem gehecht waren, ook al begrepen 
ze misschien niet alles wat Hij zei en deed. Ze begrepen 
in elk geval heel goed dat Hij de bron van het goede is. 
Dat Hij Gods Koninkrijk nabij brengt. Dat Hij Gods woor-
den spreekt en Gods daden doet. Woorden en daden van 
genade! 
Maar toch moest Hij gaan. Hier begint de geschiedenis 
van de zending, van Jezus’ missie. Eerst in Galilea. Toen 
in Judea. En ten slotte ging het zelfs de hele wereld over. 
Heeft u weleens overdacht hoe Jezus helemaal hier in 
Nederland is gekomen, in onze woonplaats, in onze kerk, 
bij ons thuis? Jezus verliet zijn thuis om ons het goede 
nieuws van Gods genade te brengen.
En wij, zijn volgelingen, maken wij ook deze beweging 
naar anderen, of houden wij het goede nieuws ook liever 
voor onszelf?

vrijdag 7 januari

Zon op
onder
Maan op
onder

08.45
16.38
11.44
22.45
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Lezen: Lucas 5:1-11 (NBV)
Zingen: Lhk Lied 531:1
 HH Lied 686:1,2

Wees niet bang … (Luc. 5:10) 

Jezus gaat er niet alleen op uit. Hij heeft mensen nodig 
om Hem te helpen het goede nieuws over het Koninkrijk 
van God te brengen. Daarom zoekt Hij leerlingen. Niet 
de hele menigte roept Hij daarvoor. Hij kiest er enkelen. 
Vandaag Petrus, Jakobus en Johannes. Misschien roept 
Hij u ook wel voor zo’n bijzondere taak. Moet je daarvoor 
bijzondere kwaliteiten, eigenschappen of vaardigheden 
bezitten? Petrus zag die niet. Hij vond zichzelf zelfs onge-
schikt om in Jezus’ nabijheid te zijn. Een zondig mens 
noemt hij zichzelf! Hij was bang. Maar hij wilde Jezus wel 
helpen. Dat bleek toen hij zijn boot ter beschikking stelde 
als preekstoel. Dat bleek uit zijn gehoorzaamheid aan de 
opdracht het net uit te werpen, ook al hadden ze al een 
hele nacht niets gevangen. ‘Wees niet bang’, zei Jezus. 
‘Ga maar mee, dan zal Ik je leren. Ik zal je leren mensen 
te vangen, net zo bekwaam als je vissen gevangen hebt. 
Mensen vangen. Mensen binnenhalen in Gods Konink-
rijk.’ Hoe mooi is dat! Voelt u zich ook geroepen?

 zaterdag 8 januari

Zon op
onder
Maan op
onder

08.45
16.40
11.57
00.00
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Lezen: Psalm 144 (NBV)
Zingen: Lhk Lied 144:2,6
 HH Lied 562:1,2

… wat is de mens dat u om hem geeft … (Ps. 144:3) 

Een roep om redding, deze psalm. En tegelijk een psalm 
van verwondering over de redding die God schenkt. 
Over overvloedige zegen, ook in aardse dingen. ‘Geluk-
kig het volk dat zo mag leven, gelukkig het volk dat de 
heer als God heeft’ (vers 15). En zo is het maar net: leven 
van de verwondering dat God, de Almachtige, Zich 
zoveel gelegen laat liggen aan mensenkinderen die mis-
schien nog wel veel kleiner zijn dan David zich voorstelt. 
David zegt: vluchtig als een ademtocht, een levensduur 
als een schaduw (vers 4). Wij zouden misschien eerder 
zeggen: een onzichtbaar stofje in het oneindige heelal dat 
God geschapen heeft. 
Het is vandaag zondag, en misschien heeft u even wat 
tijd over. Dan kunt u met dit in gedachten nog eens over-
denken wat God toch bewogen heeft om in Jezus hoogst-
persoonlijk uit de hemel neer te dalen. Hij schoof de 
hemel open en daalde af (vers 5). En dat zo anders dan 
David zich voorstelde: niet met bliksem en pijlen, maar 
met reddend evangelie voor allen. Ook voor ons.

 zondag 9 januari

Zon op
onder
Maan op
onder

08.44
16.41
12.09
00.02
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Lezen: Lucas 5:12-16 (NBV)
Zingen: Lhk Lied 24:2,4
 HH Lied 703:3

Jezus … raakte hem aan … (Luc. 5:13) 

Hoe dichtbij wil Jezus komen! Zelfs bij een ‘onreine’. Stel 
je eens voor dat iemand met zichtbare huiduitslag je een 
hand wil geven. Of dat een zondaar contact met je zoekt. 
Toen was iemand met huidvraat of melaatsheid ook nog 
eens, op grond van godsdienstige en maatschappelijke 
wetten, een uitgestotene. Huidvraat. Het woord doet ver-
moeden dat het ernstig en besmettelijk is. Zo iemand 
aanraken maakte jezelf ook onrein. Maar Jezus doet het 
toch. Hij raakt die man gewoon aan. Wat een bemoedi-
gend verhaal! Voor Jezus is niemand te vuil, te zondig of 
te eng. Dit is bovendien een steeds terugkerende les voor 
christenen: wees als Christus. Hoeveel afstand houdt u 
tot ‘besmette’ mensen? Hoeveel afkeer is er in uw omge-
ving, in uw kerk, als u wel uw handen uitsteekt? Jezus 
loopt niet weg, maar raakt de man aan. En zie hoe helend 
dat is! Wij kunnen mensen misschien niet lichamelijk 
genezen. Maar wat doet het je innerlijk goed als mensen 
niet voor je weglopen als je ‘onrein’ bent.

 maandag 10 januari

Zon op
onder
Maan op
onder

08.43
16.42
12.22
01.16
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