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NIEUWJAARSDAG

Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en 
te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der he-
melen is nabijgekomen. Mattheüs 4:17

Nieuwjaar, een nieuw begin. Een nieuwe jaarkring 
opent zich voor ons. Wat zal het jaar 2019 ons bren-
gen? Ook de Heere Jezus staat hier in Mattheüs 4 voor 
een nieuwe fase in Zijn aardse leven. De tijd van Zijn 
openbare optreden is ingegaan. Hij betrekt een eigen 
woning in Kapernaüm. Met het oog waarop? Om in 
het land van de duisternis en de schaduw van de dood 
Zijn licht te doen opgaan. Het licht van het Koninkrijk 
van Zijn ontferming en genade. Hoe zal dat kunnen? 
De prediking van de Heere Jezus geeft het aan. De 
grote Profeet laat een appel horen: ‘Bekeert u!’ Dat is 
Zijn roepstem. Niet anders dan wat Johannes de Doper 
had geroepen. Als een stem in de woestijn. De roep tot 
bekering. De Koning is gekomen. Als een loot uit de 
afgehouwen stam van David vertoont Hij Zich. Maar 
waar de Koning komt, moeten onderdanen zijn. Onder-
danen die Hem erkennen als de Christus, de Zoon van 
de levende God. Dat is ook de roep voor het nieuwe 
jaar. Bekeert u! Voor het eerst en telkens weer opnieuw.

Lezen: Mattheüs 4:12-17 Zingen: Psalm 86:6



De predikant Andrew Bonar zat altijd vol verhalen 
over de predikanten en de prediking van de peri-
ode van opwekking [die in de negentiende eeuw 
in Schotland plaatsvond]. Hij vertelde vaak een 
anekdote over de predikant William Burns om dui-
delijk te maken hoe God dat wat wij een verkeerde 
opwelling van zijn kinderen noemen ten goede 
kan keren.

Op een dag ging hij naar Perth om in de St. Leo-
nard Burns te horen preken. Toen Bonar bij de 
pastorie aankwam, riep Burns: ‘Dit moet Gods 
voorzienigheid zijn! Ik voelde een sterke drang om 
vanavond in Dundee te preken. Nu kunnen u en 
collega Milne de dienst hier waarnemen.’ De beide 
predikanten protesteerden: ‘Er is aangekondigd 
dat ú vanavond hier zou voorgaan.’
‘O, jullie samen kunnen dat ook best’, antwoordde 
Burns. Hij liep de kamer uit, kwam terug met zijn 
reistas en nam afscheid van de twee collega’s. Er 
zat niets anders op dan dat zij zich naar de kerk 
begaven en de dienst leidden. Bonar sprak eerst, 
daarna Milne. Een paar dagen later, toen Milne 
naar Bridge of Earn reed, kwam er een vrouw haar 
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En Jezus de schare ziende, is geklommen op een 
berg; (...). En Zijn mond geopend hebbende ...

Mattheüs 5:1, 2

De Heere Jezus vangt Zijn taak, Hem opgedragen door 
Zijn Vader, aan. Waarmee? Met de prediking van het 
Woord. Van eeuwigheid verkeerde Hij in de schoot 
van Zijn Vader. Diens hartenklop kende Hij. En nu 
is Hij, de eniggeboren Zoon van de Vader, gekomen 
om de Vader in deze wereld te openbaren. ‘In mensen 
een welbehagen’, zo had het in de kerstnacht geklon-
ken. Dat heil wil God nu doen verkondigen. Door Zijn 
Zoon. En dat gaat nu gebeuren. ‘Jezus de schare zien-
de’, zo lezen we. Dat is een zien met ontferming. Want 
ze zijn schapen die geen herder hebben. Nu Hij ze zo 
om Zich heen ziet, opent Hij Zijn mond. Een merk-
waardige zegswijze. Het laat voelen dat er een belang-
rijke rede komt. Hij gaat spreken als Machthebbende, 
als Een Die van Zijn Vader volmacht heeft ontvangen 
om woorden der zaligheid te spreken. Hij spreekt met 
goddelijk gezag. Zijn spreken is als een hemelse pro-
clamatie. Het is een woord uit de hemel. Bent u, ben jij 
er al van onder de indruk gekomen?

Lezen: Mattheüs 5:1-12 Zingen: Psalm 78:1



huis uit gelopen en hield hem aan. ‘Dominee, die 
dienst van maandagavond zal ik nooit vergeten’, 
zei ze. ‘Ik werd wakker geschud door de eerste toe-
spraak en tot Christus geleid door de tweede!’

Uit: Marjory Bonar, Andrew Bonar als pastor
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