
Leven bij de dag

In 2020 werden we getroffen door een crisis op wereldschaal 
en mogelijk moeten we ook vrezen voor de toekomst. Misschien 
zou u graag willen weten wat ons van dag tot dag te wachten 
staat. We hebben dan meer behoefte aan een almanak dan 
aan een dagboek. 

Dit nieuwe dagboek van de GZB vertelt u niet wat er dagelijks 
gaat gebeuren, het heeft geen enkele voorspellende waarde. 
Wat het wel doet? Het vraagt je om je even los te maken van 
de dingen van elke dag. Het helpt je om de blik even op iets 
anders te richten, beter nog: op Iemand anders. Op Iemand 
Die ons leert om heel ons leven, maar ook elke afzonderlijke 
dag, in Zijn handen te leggen. Dat maakt het mogelijk om bij 
de dag te leven. 

Elke nieuwe dag is een dag waarin heel veel kan gebeuren, 
waarin we opnieuw kwetsbaar zijn. Een dag waar je veel van 
verwacht of die weer genoeg heeft aan zijn eigen kwaad. 
Maar het is óók een dag waaraan Jezus Zijn belofte verbonden 
heeft: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van 
de wereld.’

Ik hoop dat dit dagboek u aan Hem zal verbinden, zodat wij 
allemaal mogen leven bij de dag. 

ds. Jan Ouwehand
directeur GZB
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Zon op
Zon onder
Maan op
Maan onder

Ezra 1:1-4

Zingen: Psalm 72:2
 Weerklank 351:2

Nieuwjaarsdag

In het eerste jaar (…) wekte de heere de geest van Kores 
op, (…) opdat vervuld zou worden …

Vandaag is het nieuwjaarsdag. Zoals er in de afgelopen 
weken veel is teruggeblikt op het afgelopen jaar, zo wordt 
er vandaag vooruitgekeken. Wat zal het nieuwe jaar ons 
brengen? Als wij één ding hebben geleerd hier in Afrika, 
dan is dat om niet te ver vooruit te kijken. Het zou zomaar 
heel anders kunnen gaan. Wij hebben het zelf niet in de 
hand. We zijn vaak afhankelijk van anderen. 

Het boek Ezra laat ons zien dat er Iemand is Die wél alles in 
Zijn hand heeft. De ballingen in Babel kunnen ook maar 
moeilijk plannen maken. Het volk van Israël is geen eigen 
baas meer. Het is afhankelijk van een Perzische koning. 
Maar hoe wonderlijk, onverwacht doet zich een mogelijk-
heid voor om terug te keren naar hun vaderland. En dat is 
geen toeval, geen gunstige speling van het lot, maar het is 
de Heere Die de geest van koning Kores opwekt. Het is de 
God van Israël Die Zijn beloften vervult. Wat er ook zal 
komen in 2021, God is niet veranderd. 

Nieuwe mogelijkheden
 

VRIJDAG
1 JANUARI

08.47
16.37
18.54
10.43
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Ongelofelijke reclame 

Zing vandaag het lied ‘Neem mijn leven, laat het 
Heer, toegewijd zijn aan Uw eer’. 

De komende twee weken schrijven Björn en Marlies van 
Veelen de dagboekstukjes. Zij zijn door de GZB uitgezon-
den naar Indonesië (gzb.nl/levenopjava).

In Indonesië is het niet anders dan in Nederland. Overal 
waar je komt, prijzen de verkopers hun spullen aan. Fruit, 
kleding, nieuwe telefoons of wat dan ook. Je moet het 
kopen en vooral nú. Dit bijbelgedeelte begint ook zo. Als 
een verkoper, die zijn verkoopwaar aanbiedt. Alleen is dit 
anders: het is gratis. In de hele tekst buitelen de zinnen 
over elkaar heen. Het moet duidelijk worden hoe goed God 
is en hoe groot Zijn aanbod voor ons mensen is.
  
Die reclamemakers van vandaag zijn slim. Ze leiden onze 
aandacht vaak af van onze voornemens. Misschien merk je 
dat wanneer je boodschappen doet en met veel meer spul-
len thuiskomt dan je van plan was. Vandaag begint er een 
nieuw jaar. Is dat een jaar met God? Of laat jij je nog te veel 
afleiden door andere reclamemakers? 

Jesaja 55:1-9

Overal om je heen zie je schreeuwende reclames: 
‘Een nieuw jaar is aangebroken … Doe dit, koop 
dat, mis het niet!’ 

20028 Handvol Koren 2021.indd   920028 Handvol Koren 2021.indd   9 03-06-2020   09:5703-06-2020   09:57



Zon op
Zon onder
Maan op
Maan onder

Zingen: Psalm 122:1
 Weerklank 100:1

… allen bij wie God de geest had opgewekt om op te trek-
ken om het huis van de heere te bouwen.

Gisteren lazen we dat de Heere God ingreep via de poli-
tieke machthebber in die dagen, koning Kores. De kerk in 
Zuid-Soedan bidt dagelijks dat God de geest van de poli-
tieke leiders vandáág zal leiden, zodat ook zij kunnen 
terugkeren naar hun land. Voor hun verblijf in vluchtelin-
genkampen gebruiken ze vaak het woord ballingschap. Na 
een jarenlange burgeroorlog is het land volledig geruïneerd 
en failliet.
Maar de toekomst ligt niet alleen in de handen van de lei-
ders. Het vraagt kennelijk moed om terug te gaan en het 
werk van herbouw ter hand te nemen. We lezen tenminste 
dat God óók de geest van de Israëlieten moet opwekken. 
Het zal niet gemakkelijk worden. Er is veel geld nodig. Het 
wonderlijke is weer dat die ondersteuning er dan ook komt 
en wel van hun buren. 

Misschien zijn er voor 2021 dingen waar u tegen opziet. 
God wil zowel de moed als de middelen geven. 

Ezra 1:5-11

Opgewekt terugkeren
 

ZATERDAG
2 JANUARI

08.47
16.38
20.12
11.13
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Probeer vandaag heel Jozua 2 te lezen. Wat leer je 
over God als je dit hoofdstuk leest?

De eerste verzen van dit bijbelgedeelte zijn opmerkelijk. 
Natuurlijk weten wij hoe het afloopt, maar in vers 1 staat 
het zo ‘gewoontjes’. ‘Zij gingen en kwamen in het huis van 
een vrouw, een hoer, (…) en sliepen daar.’ 
Zoals Rachab zijn er veel personen in de Bijbel en in het 
Koninkrijk van God. Mensen van wie je het totaal niet ver-
wacht, maar die opeens in Gods verhaal worden getrok-
ken. God kiest hen uit en gebruikt hen. Of de twee mannen 
al op de vlucht waren of dat God hen daar heen leidde, we 
weten het niet. 

Het fragment maakt ons wel ontzettend nederig. Het leert 
ons om niet neer te kijken op andere mensen. Want die 
prostituee uit de stad, die zakenman of die buurman, die 
kan zomaar door onze God in Zijn Koninkrijk gebruikt gaan 
worden. Kijk vandaag eens op die manier om je heen. 

Jozua 2:1-7

‘Waar heb jij vannacht geslapen?’ Waarschijnlijk 
gewoon thuis. Maar hoe zouden de twee mannen 
in dit bijbelgedeelte die vraag hebben beantwoord?

Ongebruikelijke slaapplaats
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Zon op
Zon onder
Maan op
Maan onder

Zingen:  Psalm 126:2
 Weerklank 33:4

Dit zijn de bewoners (…) die terugkeerden naar Jeruzalem 
en naar Juda, ieder naar zijn eigen stad.

Dit tweede hoofdstuk bevat een lange lijst met namen en 
aantallen. Je kunt je afvragen wat we daar vandaag nu aan 
hebben. Waarom staan ze in de bijbel?
Behalve namen van mensen staan er ook plaatsnamen in. 
Verschillende van die plaatsnamen moeten ons bekend 
voorkomen, omdat we ze ook in het boek Jozua tegen-
komen. In het beloofde land had ieder zijn eigen plek gekre-
gen. Maar de ballingschap had mensen ontheemd. Nu zijn 
ze opnieuw bevrijd en komen ze thuis. En de details doen 
er dan toe. Niemand wordt vergeten. Zelfs het aantal sla-
ven en slavinnen wordt genoemd. Iedereen telt mee.
Wat verder opvalt, is dat bij een aantal namen ook de func-
tie wordt genoemd. En al die functies hebben te maken 
met de tempeldienst: priesters, Levieten, zangers, poort-
wachters en tempeldienaars. Deze terugkeer is ook een 
terugkeer naar de Heere en Zijn dienst. Waar moet u of jij 
van terugkeren?

Ezra 2:1-2, 68-70

Naar huis
ZONDAG

3 JANUARI



08.47
16.39
21.33
11.35
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Gebed: Heere God, leer mij te wachten. Leer mij 
geduld te hebben. Want U doet wat U belooft. 

Vandaag gaan we terug naar Kerst. In de tempel komen 
een vader en moeder binnen met een kleine baby. Ze zijn 
niet alleen, want daar staan Simeon en de oude Anna ook.  
Kun je je voorstellen wat zij voelden, op het moment dat ze 
beseften dat die baby Jezus was? Beiden wachten al zo 
lang op de Messias en daar is Hij dan eindelijk. God doet 
wat Hij beloofde. Dat kleine baby’tje in de handen van 
Maria is de Messias. Hij is eindelijk daar! 

Gelukkig voor ons verandert God niet en blijft Hij steeds 
dezelfde. Wat God belooft, dat doet Hij. Dus, welke belof-
tes heeft Hij aan jou gedaan? Welke beloftes kunnen we 
bijvoorbeeld in de Bijbel lezen? Het is goed om daar regel-
matig zelf of samen met anderen, over na te denken. Praat 
er dan gelijk eens over door hoe je dat doet: wachten op 
datgene wat de Heere God jou heeft beloofd. 

Lukas 2:25-38

Kleine kinderen kunnen vaak niet wachten tot ze 
hun cadeau mogen uitpakken. Heb jij nog even 
geduld?

Vandaag dan eindelijk 
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Zon op
Zon onder
Maan op
Maan onder

Zingen: Psalm 79:4
 Weerklank 485:1, 3

Zij herbouwden het altaar van de God van Israël.

Waar moet je beginnen? Juda en Jeruzalem waren een halve 
eeuw daarvoor grondig verwoest door de Babyloniërs. Er is 
zoveel te doen. Maar het eerste wat vermeld wordt, is de 
herbouw van een altaar. Om hen heen liggen nog de puin-
hopen van een vorig leven, een leven vol zonden. 
Daarom moet er verzoening komen. Jesua, die in het boekje 
Haggaï hogepriester wordt genoemd, neemt het initiatief 
in de zevende maand. Dat is de maand waarin Grote Ver-
zoendag valt. 
Jesua gaat het volk voor op de weg van herstel: eerst ver-
zoening en vervolgens terug naar een leven in overeen-
stemming met Gods geboden.
Dáármee begint het dus. Dat is nodig voor het volk van 
Zuid-Soedan. Ook voor ons Nederlandse volk en voor ieder 
persoonlijk. Wij hoeven geen altaren meer te herbouwen. 
De naamgenoot van Jesua, de grote Hogepriester, heeft 
door Zijn eenmalig offer alle altaren overbodig gemaakt. 
Daarom eerst naar Jezus Christus. Herstel begint bij Hem.

Ezra 3:1-7

Eerst verzoening
MAANDAG
4 JANUARI

08.47
16.40
22.54
11.54
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Wat zou er gebeuren wanneer jullie als gezin deze 
week gingen vasten? Durf je die uitdaging aan?

Elk jaar vasten de moslims over de hele wereld tijdens de 
Ramadan. Ook bij ons in Indonesië. Als vanzelf denken wij 
dus ook regelmatig na over het thema vasten. Heb jij wel-
eens gevast? Bewust niet eten en drinken, om je daardoor 
meer op God te kunnen richten? Waarschijnlijk zie je het 
niet zitten en heb je geen flauw idee waarom je het zou 
moeten doen. 

In de Bijbel komt het af en toe voor; zo ook in het gedeelte 
van vandaag. Er wordt wel gezegd dat Jezus de verleidin-
gen in de woestijn aankon doordat het vasten Hem geleerd 
had wat echt belangrijk in Zijn leven was. En wat is dan 
belangrijk? Draait het in jouw leven om eten, je werk, je 
school, je bijbaantje, je spullen, je sociale media of wat dan 
ook? Of is Jezus al zó belangrijk geworden, dat Hij belang-
rijker is dan al het andere? 
Als je vast, kom je erachter, dat je écht zonder alles kan. 
Behalve zonder Jezus. 

Mattheüs 4:1-11

Veertig dagen niet eten en drinken. 
Kunnen we het alsjeblieft over een ander 
onderwerp hebben?

Vasten
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Zon op
Zon onder
Maan op
Maan onder

Zingen: Psalm 30:8
 Weerklank 542:2

En het volk kon geen onderscheid maken tussen het geluid 
van het vreugdegejuich en het geluid van het huilen.

Is het glas halfvol of halfleeg? Is een vredesakkoord in Zuid-
Soedan het begin van een nieuwe toekomst, of een korte 
onderbreking in de oorlog?
In het tweede jaar na hun terugkeer uit de ballingschap 
begint voor de Israëlieten het echte werk met de herbouw 
van de tempel. Er wordt een nieuw fundament gelegd. Tot 
zover is de hele onderneming een groot succes. En dat 
wordt dan ook gevierd. Er klinkt trompetgeschal en ze zin-
gen in beurtzang dat God goed is. Zijn goedertierenheid 
over Israël is tot in eeuwigheid. Een groot gejuich stijgt op.
En tegelijk is er bij de ouderen ook die andere emotie. Zij 
hebben de vorige tempel in volle glorie gezien, waar nu een 
kale fundering ligt. Zij huilen om de verwoesting en de aan-
leiding daarvoor. Is dit de optimist tegenover de pessimist? 
Of is het een generatiekloof? Volgens mij steekt het dieper. 
Een christen zal béíde emoties herkennen. Verdriet van-
wege de zonde en die diepe vreugde vanwege Gods trouw 
en genade. 

Ezra 3:8-13

Gemengde gevoelens
DINSDAG

5 JANUARI

08.46
16.41
--.--

12.11
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Hij moet groter worden en ik kleiner 
(Johannes 3:30).

Het Koninkrijk van onze God is anders dan onze wereld. 
Dat hebben we in de afgelopen vijf dagen ontdekt. We 
lazen verhalen die haaks staan op ons dagelijks leven. Ook 
vandaag. 
Jezus zet de wereld weer op z’n kop door te vertellen dat 
wij moeten worden als kinderen. In die tijd telde je pas mee 
wanneer je volwassen was. En misschien is dat vaak nog 
wel zo. Jezus zou dus kunnen zeggen: ‘Leer veel, doe goed 
je best op school en werk hard, zodat je er later ook bij zult 
horen.’ Maar dat is niet Zijn boodschap. Hij draait het om. 
Het gaat niet om groter worden, maar om kleiner worden. 
Het gaat niet om meer, maar om minder.
  
In het Koninkrijk van Jezus gaat het niet om grote woorden, 
enorme daden, of indrukwekkende gebeurtenissen. Jezus 
geeft ons de opdracht om te worden als een kind en om 
kinderen welkom te heten. En aangezien kinderen vaak niet 
zo lang zijn, gaat dat het beste op je knieën. 

Mattheüs 18:1-5

Eigenlijk best handig om te weten wie het voor 
het zeggen heeft. Dat geeft toch duidelijkheid?

Kleiner worden
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Zon op
Zon onder
Maan op
Maan onder

Zingen: Psalm 1:1
 Weerklank 7:2, 4

Het is niet aan u en aan ons.

Ergens aan beginnen is één ding, het kunnen afmaken is 
wat anders. De Israëlieten zijn begonnen met de herbouw 
van de tempel. Maar het duurt niet lang of het project dreigt 
stil te komen liggen. Voor ons, lezers van het boekje Ezra, 
wordt in vers 1 al duidelijk gemaakt dat het tégenstanders 
zijn die hulp aanbieden. Het volk van het land heeft een 
dubbele agenda. Ze doen hun aanbod alleen om te kunnen 
saboteren. En wanneer Zerubbabel en Jesua weigeren, 
wordt hun ware aard merkbaar. Ze ontmoedigen het volk 
van Juda, jagen het schrik aan en organiseren zelfs tegen-
werking.
Waarom weigerden de Joodse leiders die vriendelijk aan- 
geboden hulp? Omdat ze hadden geleerd dat je wat de 
dienst aan de Heere betreft geen compromissen kunt slui-
ten. Volgeling worden van Jezus Christus is één ding, als 
discipel van Hem leven is wat anders. Dat vraagt volhar-
ding. Soms moet je keuzes maken waardoor mensen je 
proberen te ontmoedigen. Uit Ezra leren we dat volharding 
uiteindelijk beloond zal worden.

Ezra 4:1-5

Compromissen?
WOENSDAG
6 JANUARI

08.46
16.43
00.16
12.27
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Gebed: Heilige Geest, laat mij zien waar ik struikel en 
waar ik zonde doe. Leer mij te leven zoals U dat vraagt. 

Heb je door wat we net gelezen hebben? Deze woorden 
van Jezus zijn ferm. Hard. Niet zo comfortabel als dat je zou 
willen. Maar ook dit staat in de Bijbel. Ook dit zijn woorden 
die Jezus gesproken heeft. 
Gisteren ontdekten we dat kinderen belangrijk zijn in het 
Koninkrijk van God. Vandaag is Jezus fel tegen mensen die 
kinderen tegenhouden. Of anders gezegd, mensen die 
anderen verhinderen om bij Jezus te komen. Vandaag zijn 
er nog steeds mensen die proberen je te laten struikelen. 
Mensen die zorgen voor verleidingen, zodat je zonde doet 
en ver bij Jezus vandaan blijft. Jezus is fel: het zou beter zijn 
wanneer ze er niet meer zouden zijn. 
Maar … Hij geeft ons ook een opdracht: haal ze weg. Haal 
die struikelblokken in je leven weg! Een opdracht die we in 
onze oren moeten knopen: wat in onze levens zorgt ervoor 
dat we struikelen? Dat we zonde doen? En dat we Jezus 
niet volgen, zoals Hij dat vraagt?

Mattheüs 18:6-7

Het gedeelte dat we gisteren lazen is bekend. 
Maar de tekst gaat verder. Hoe, dat lezen we 
vandaag. 

Harde woorden
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Zon op
Zon onder
Maan op
Maan onder

Zingen: Psalm 62:7
 Weerklank 267:1, 4

Dit zal zeker nadelig zijn voor de inkomsten van de koningen.

Gisteren lazen we over georganiseerde tegenstand voor de 
bouwers aan de tempel in Jeruzalem. Maar Zerubbabel en 
Jesua geven niet zomaar op. Dat blijkt uit de namen van 
verschillende koningen die hier genoemd worden. De 
tegenwerking strekte zich uit over vele decennia. Telkens 
weer probeerden de tegenstanders het volk van Juda in 
een kwaad daglicht te stellen bij de overheid. Maar het volk 
van God blijft doorwerken. En daarom komen de tegen-
standers met een nieuw argument, één waarvoor regerin-
gen altíjd gevoelig zijn geweest: de economie! ‘Dit zal zeker 
nadelig zijn voor de inkomsten van de koningen.’ En deze 
keer komt het werk echt stil te liggen.
Wat zegt dat ons? Vergis ik mij of lijkt de economie ook in 
onze tijd een nagenoeg allesbeslissend argument te zijn? 
Hoe zwaar weegt mee of iets nadelig is voor ónze inkom-
sten bij het maken van beslissingen? Is er dan veel verschil 
tussen christenen en niet-christenen? Laten we hier eens 
wat bewuster bij stilstaan wanneer we keuzes maken.

Ezra 4:6-24

Economisch nadelig
 

DONDERDAG
7 JANUARI

08.46
16.44
01.39
12.44
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Gebed: Met U aan onze zijde leven wij. Voor Uw 
eer, voor Uw glorie, voor Uw naam leven wij. 

Waar we ook zijn, God is daar. Nog voordat wij bestonden 
was onze God al aanwezig. Voor ons − Björn en Marlies − is 
het een enorme bemoediging dat God hier in Indonesië 
precies Dezelfde is als in Nederland. Onze God staat boven 
alles, boven tijd, plaatsen, culturen en landen. 
En doordat Hij daarboven staat, is Hij in staat bovenna-
tuurlijke dingen te doen. Dingen die de wereld op z’n kop 
zetten. In het gedeelte van vandaag laat God de zon stil-
staan, zodat Jozua extra tijd krijgt om te strijden. Maar las 
je vers 11 ook? God zorgde voor hagelstenen. Uiteindelijk 
waren die hagelstenen vele malen effectiever dan de 
zwaarden uit het leger van Jozua. 

In Gods Koninkrijk gaat het anders dan wij denken. God 
kan de zon stilzetten, hagelstenen sturen, over water lopen 
en zelfs de dood overwinnen. Zo’n God aan je zijde maakt 
dat je elke situatie aankunt. In Nederland, op school of op je 
werk, in Indonesië of waar ook ter wereld. 

Jozua 10:7-14

Soms zijn dingen zo lastig, dat het lijkt alsof 
niemand je kan helpen. 

Hoe dan?
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