
WOENSDAG 1 JANUARI

Nieuwjaarsdag

De vroedvrouwen vreesden echter God en deden niet 
wat de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar 
lieten de jongetjes in leven. Exodus 1:17

Het zou geweldig zijn als we op 1 januari even helemaal 
opnieuw zouden kunnen beginnen. Dan zouden we al 
het slechte van het afgelopen jaar achter ons kunnen 
laten! Geen gevechten meer in Zuid-Soedan. Genoeg 
voedsel voor iedereen en geen conflicten in de kerk. 
Helaas is de werkelijkheid anders. De pijn van 2019 gaat 
met ons mee het nieuwe jaar in. Daarom is het goed om 
ook vandaag weer te horen hoe God doorgaat met Zijn 
volk; met ons en met deze wereld. We lezen de komende 
twee weken het verhaal van Israëls bevrijding uit Egypte. 
Hopelijk raken we opnieuw enthousiast over Gods daden. 
In Egypte treedt een nieuwe koning aan, maar voor de 
Israëlieten is dit slecht nieuws. Ze moeten dwangarbeid 
doen en de koning wil de Hebreeuwse jongetjes doden. 
Konden ze de tijd maar even terugdraaien! Vers 17 laat 
zien dat God betrokken is bij Zijn volk. Sifra en Pua zijn 
God gehoorzamer dan de farao. Israël wordt onderdrukt, 
maar is niet vergeten. Laat dat ons bemoedigen in dit 
nieuwe jaar: hoe de omstandigheden ook zijn, God is 
erbij. Hij maakt telkens weer een nieuw begin.

Lezen: Exodus 1:8-9, 13-17
Zingen: Psalm 103:3
 Op Toonhoogte lied 220

Zon op
Zon onder
Maan op
Maan onder

08.48
16.36
12.13
23.17
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Elke zondag weer wordt aan het begin van de kerkdienst 
deze groet uitgesproken. Paulus begint er zijn brief aan 
Timotheüs mee. In die tijd was het normaal om elkaar zo 
te begroeten en elkaar die dingen toe te wensen. Van-
daag krijg jij ook heel wat nieuwjaarswensen. Ik hoop dat 
ze net zo oprecht zijn als de wens van Paulus aan Timo-
theüs. Onze wensen zijn namelijk vaak goedbedoeld, 
maar meestal denken we er helemaal niet zo over na. 
Wat wens je die ander nu eigenlijk toe?

Laten we eens kijken wat Paulus Timotheüs wenst. Hij 
wenst hem het beste van God toe. Zijn genade: God 
heeft jou zo lief dat Hij Zijn Zoon gaf om jouw zonden te 
vergeven. Zijn barmhartigheid: God zorgt voor je, wat er 
ook gebeurt in je leven. Zijn vrede: God is niet meer boos 
op jou, als je schuilt achter het bloed van Zijn Zoon. Een 
mooiere wens voor het nieuwe jaar kun je niet krijgen.

God zegene jou

‘Gelukkig nieuwjaar!’ Hoe vaak hoor jij dat vandaag? 
Ook vanuit de Bijbel wordt jou het allerbeste gewenst: genade, 
barmhartigheid en vrede, van God – onze Vader – en van 
Christus Jezus, onze Heere! 

1 Timotheüs 1:1-2

Luister naar ‘Gods zegen voor jou’ van Sela. Dit is mijn 
wens voor jou. 

Jongeren
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Lezen: Exodus 2:1-10
Zingen: Psalm 116:1, 4
 Op Toonhoogte lied 352

Terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, 
zag zij het mandje midden in het riet. Zij stuurde haar 
slavin om het te halen. Exodus 2:5

Soms zeggen we: ‘Dit kan geen toeval zijn!’ Alles lijkt 
mee te werken ten goede. Het is geweldig wanneer we 
Gods hand herkennen in bepaalde situaties. Dat geldt 
ook voor het verhaal van de redding van Mozes. Ondanks 
de tegenstand van de farao, gaat God door met Zijn red-
dingsplan. 
De dochter van de farao lijkt zich niet te storen aan het 
bevel van haar vader om de jongetjes van Israël te doden. 
Ze doet het tegenovergestelde en daarmee verandert zij 
de toekomst van het volk Israël. God gebruikt deze Afri-
kaanse vrouw om Mozes, de toekomstige bevrijder van 
zijn volk, te redden.
De Heere God is niet veranderd. Nog steeds gebruikt Hij 
omstandigheden en mensen om Zijn genade en bevrij-
ding bekend te maken. Je kunt heel gemakkelijk alles 
‘weg’ verklaren en gebeurtenissen op toeval schuiven. 
Als we echter met ogen van geloof naar de wereld om 
ons heen kijken, zien we God aan het werk in het dage-
lijkse leven. Wat hebt u daar de laatste tijd van gemerkt 
in uw eigen leven en in dat van anderen om u heen?

DONDERDAG 2 JANUARI

Zon op
Zon onder
Maan op
Maan onder

08.47
16.37
12.29
--.--
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Nadenkertje: leven vanuit de liefde van Christus maakt 
echt gezond.

In Efeze gaat het er ongezond aan toe. Niet op het gebied 
van eten, wel op het gebied van het geloof. Er zijn allerlei 
leraren gekomen, die heel iets anders leren dan Paulus. 
Ze houden zich bezig met dingen die ze zelf bedacht 
hebben. Paulus reageert scherp op deze leraren. Hij 
noemt ze mensen zonder inzicht die niet weten wat ze 
zeggen (vers 7). Al die dwaalleringen leiden tot zinloze 
discussies, terwijl de gezonde leer leidt tot goed gedrag, 
geworteld in de liefde. Die liefde komt voort uit God. Dat 
is het resultaat dat Paulus voor ogen heeft: gezonde 
liefde vanuit een rein hart, een goed geweten en een 
oprecht geloof. 

Heb jij het voornemen om echt gezond te leven in 2020? 
Dan heb ik een tip voor je. Niet op het gebied van voe-
ding, maar op het gebied van het geloof. Leef vanuit de 
liefde. Ik bedoel dan de échte liefde, waarover Paulus 
praat. Jezus gaf Zijn leven om die liefde aan jou te geven. 
Wat wil jij: gezond of ongezond zijn? 

1 Timotheüs 1:3-7

‘Dit jaar ga ik gezond leven.’ Wauw, wat een goed voornemen. 
Succes!

Leef gezond Jongeren
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Lezen: Exodus 3:1-10
Zingen: Psalm 98:2
 Op Toonhoogte lied 97:1-2, 5

Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit 
de hand van de Egyptenaren, en het te leiden uit dit land 
naar een goed en ruim land … Exodus 3:8

Laatst las ik het verhaal van een diepgelovige Masai die 
God wilde ontmoeten. Hij beklom de vulkanische berg 
waar ‘Engai’ weleens van zich liet horen. De man vastte 
en wachtte daar, maar er gebeurde niets. Teleurgesteld 
ging hij naar beneden. Daar kwam hij een missionaris 
tegen, die zei: ‘Jij ging op zoek naar God, maar Hij heeft 
jou allang gevonden. God stuurde mij naar jou toe.’
In veel religies proberen mensen God te bereiken, maar 
de Bijbel laat ons telkens weer zien dat God naar óns toe 
komt. De heere komt naar beneden, omdat Zijn volk 
onderdrukt wordt. Dat is toch geweldig? We roepen God 
zo vaak ter verantwoording: ‘Bent U er wel bij? Weet U 
er wel van?’ God antwoordt: ‘Ik ben neergedaald om jul-
lie te redden!’ Wat een bemoediging. 
We zien trouwens dat de Heere God Mozes op pad 
stuurt om de redding concreet te maken. Dat gebeurt 
vaak: wij worden gebruikt in Gods plan. Zijn wij bereid 
om te gaan?

VRIJDAG 3 JANUARI

Zon op
Zon onder
Maan op
Maan onder



08.47
16.38
12.45
00.24
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Dank God voor Zijn genade, of bid om Zijn genade als je 
die nog nooit hebt ervaren.

Heb je dit bijbelgedeelte rustig gelezen? Heb je de woor-
den van Paulus op je in laten werken? In dit gedeelte 
spat de dankbaarheid ervanaf. Paulus is God onnoeme-
lijk dankbaar. Dankbaar dat God hem wilde redden. 
Dankbaar dat God zo veel genade voor hem heeft. Waar-
voor ben jij dankbaar? Ben je dankbaar dat God jou 
gered heeft van de zonde? Of ben je helemaal niet dank-
baar? Misschien vraag jij je af: ben ik wel gered? 

Als dat zo is, denk dan eens over het leven van Paulus 
na. Paulus, die eerst een vervolger, verdrukker en gods-
lasteraar was … Paulus, die mensen ertoe dwong om 
het geloof af te zweren … Aan die man heeft God genade 
gegeven. Wat denk je: zou God jou dan niet willen verge-
ven? 

1 Timotheüs 1:12-17

Vandaag denken we na over dankbaarheid.

Danklied Jongeren
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Lezen: Exodus 3:11-14, 4:1-5
Zingen: Psalm 25:7
 Op Toonhoogte lied 286:1-2, 
 5-6

Toen antwoordde Mozes en zei: Maar zie, zij zullen mij 
niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren, want 
zij zullen zeggen: De heere is niet aan u verschenen.

Exodus 4:1

Een aantal jaren was ik betrokken bij de opleiding van 
predikanten in Zuid-Soedan. Ik herinner me nog goed de 
preeklessen. Sommige jonge studenten begonnen ner-
veus en onzeker aan hun eerste preek op school, maar 
gedurende het jaar kwam er meer zekerheid.
Mozes vindt dat hij niet geschikt is om de bevrijder van 
het volk Israël te zijn. Hij heeft daar zelfs veel redenen 
voor: ‘Ik ben niet zo’n goede spreker en ze zullen mij 
nooit geloven. Laat Aäron het maar doen!’ De Heere God 
wil ondanks alles dat Mozes het volk uit de slavernij leidt. 
In de Bijbel gaat het allereerst om iemands hart en karak-
ter, niet om vaardigheden en prestaties.
Ook wij kunnen steeds weer bezwaren aandragen wan-
neer het gaat om de dienst aan God. De kernvraag is of 
we beschikbaar zijn voor de Heere God. Willen we ons 
inzetten om Zijn genade in woord en daad te verspreiden 
in onze omgeving? Daar hoeven we geen geweldige 
sprekers voor te zijn. Hebt u God ontmoet en gezien hoe 
Hij werkt in uw leven? Als dat zo is, vallen veel bezwaren 
vanzelf weg.

ZATERDAG 4 JANUARI

Zon op
Zon onder
Maan op
Maan onder

08.47
16.39
13.00
01.32
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Bid regelmatig voor één of twee mensen die nog niet 
geloven, en houd dit vol. 

Enkele jaren geleden ging een vriend van mij studeren. 
Tijdens zijn studententijd raakte hij verslaafd aan drugs. 
Wanneer we met elkaar afspraken, merkten we dat we 
steeds verder uit elkaar groeiden. Toch bleef ik elke 
avond voor hem bidden, omdat ik geloofde dat God hem 
kon veranderen. Best wel vaak twijfelde ik of God mijn 
gebed zou verhoren. Totdat … op een dag kwam mijn 
vriend naar me toe en zei dat hij zijn leven aan Christus 
had gegeven. 

Weet je, soms lijkt het alsof God ons gebed niet hoort. In 
het bijbelgedeelte van vandaag lezen we toch dat God 
wil dat we voor de mensen om ons heen bidden. Bid 
daarom voor je vrienden, vriendinnen, ooms, tantes, 
neefjes, nichtjes. God heeft hen (en ook jou) zó lief dat 
Zijn Zoon naar deze wereld kwam als een offer voor al 
onze zonden. Hij wil dat alle mensen Hem leren kennen 
en gelukkig worden.

1 Timotheüs 2:1-7

God wil dat alle mensen zalig worden! Of … is dat een te ferme 
uitspraak? Je leest het in het bijbelgedeelte van vandaag.

Bid voor alle mensen Jongeren
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Lezen: Exodus 5:1-9, 20-21
Zingen: Psalm 146:5
 Op Toonhoogte lied 225:1, 4, 6

Het werk moet zo zwaar op die mannen drukken dat zij 
dat blijven doen en geen aandacht schenken aan 
leugenachtige woorden. Exodus 5:9

In landen waar onrecht en corruptie de boventoon voe-
ren, is het niet zo eenvoudig om je uit te spreken tegen 
misbruik van macht. De onderdrukking kan er zelfs erger 
van worden. Dat is ook wat er gebeurt na het pleidooi 
van Mozes en Aäron. De dwangarbeid van het volk Israël 
wordt zwaarder in plaats van lichter.
Kerken in landen als Zuid-Soedan en Congo staan voor 
dezelfde dilemma’s. Stellen we corruptie en onrecht aan 
de orde of maakt dat ons leven vooral nog moeilijker? Dit 
zijn geen eenvoudige keuzes. Toch is de Bijbel hier heel 
duidelijk over. Spreuken 14:31 zegt: ‘Wie een geringe 
onderdrukt, smaadt diens Maker, maar wie zich over een 
arme ontfermt, eert Hem.’ Onrecht en corruptie hebben 
alles te maken met ons geloof in God. We mogen niet 
wegkijken als deze moeilijkheden op ons pad komen.
Mozes en Aäron deden wat gedaan moest worden. Mis-
schien stonden ze daar met knikkende knieën. Ze kregen 
ook nog de kritiek van hun eigen volksgenoten over zich 
heen. Toch moesten ze de confrontatie met de farao aan-
gaan. God beschermt de armen en onderdrukten. Laten 
we vandaag bidden voor broeders en zusters die zich in 
een situatie van onrecht bevinden.

ZONDAG 5 JANUARI

Zon op
Zon onder
Maan op
Maan onder

08.47
16.40
13.18
02.40
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‘Help mij Heere, om oprecht en schoon voor U te staan.’

Vandaag lezen we best een lastig stukje, vind je niet? Er 
worden allerlei dingen gezegd, waarvan je denkt: huh, 
wat zou Paulus ermee bedoeld hebben? Nou, eerlijk 
gezegd vind ik dit ook een lastig bijbelgedeelte. Toch 
kunnen wij uit gedeelten die we wat minder snappen, 
ook wat leren. 

Paulus spreekt allereerst de mannen aan; de jonge man-
nen. Bid met opgeheven handen zonder toorn en 
meningsverschil. In die tijd was bidden met opgeheven 
handen de gewoonte onder de Joden. Die handen 
mogen niet ‘besmet’ zijn, want dat verhindert het gebed. 
Deze regel geldt ook voor ons. Leg daarom vandaag nog 
je ruzies of meningsverschillen bij. 

Vrouwen moeten ingetogen en bezonnen zijn. Je mag er 
goed uitzien, maar dat kan ook op een eenvoudige 
manier. Sieraden worden door Paulus niet verboden, 
maar hij vindt soberheid belangrijk. Doe liever goede 
werken en laat daarmee zien dat je een ‘mooi’ mens 
bent. Dat is toch precies wat bij jou past, als kind van de 
Allerhoogste?

1 Timotheüs 2:8-15

Dure kleren en mooie sieraden … is dat waar het om gaat? 
O nee, toch niet. 

Dames en heren! Jongeren
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