
mmaaaannddaagg   11 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: JJoohhaannnneess 11 vveerrss 11 -- 99

Zie, ik kom nu al drie jaar vrucht zoeken aan deze
vijgenboom en vind die niet. Hak hem om. Waarom
beslaat hij de aarde nutteloos? En hij antwoordde en zei
tegen hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan,
totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb.
Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan
moet u hem alsnog omhakken.

Lukas 13 vers 7 tot en met 9

Opnieuw is een jaar voorbij en een nieuw jaar
begonnen. De Heere Jezus Christus heeft het
helemaal aan het einde van de Bijbel tot ons
gezegd: “Ik kom spoedig!”

Waarom is Hij in 2017 niet gekomen? Misschien
wel, omdat God u nog een jaar gunt. Nog een jaar
gelegenheid om tot Hem te komen.

Het is niet traagheid van Hem dat de komst van
Christus nog niet heeft plaatsgevonden. Nee, het is
geduld en liefde. God wenst met Zijn hele hart dat
alle mensen tot inkeer en tot geloof in de Heere
Jezus komen. Hij verlangt er vurig naar dat allen
Zijn kinderen worden. Daarom geeft Hij de
mensheid nog tijd. We zeggen niet: ‘nog een jaar’.
Want niemand weet of we het einde van 2018
bereiken. Maar nu, vandaag, heeft nog ieder de
gelegenheid tot de Heere Jezus Christus te gaan!
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ddiinnssddaagg   22 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: JJoohhaannnneess 11 vveerrss 1100 -- 1188

Zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus
geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun
zonden. Mattheüs 1 vers 21

Een man in de Duitse stad Kiel begon ’t nieuwe jaar
niet goed. In het eerste weekend van 2017 was hij
al aan het inbreken. Hij probeerde via een plafond
in een andere ruimte te komen, maar dat kon zijn
gewicht niet dragen. Hij raakte zó gewond dat hij
niet meer op eigen kracht weg kon komen. Hij had
zichzelf goed in de nesten gewerkt, maar besefte
dat hij niets beters kon doen dan de politie bellen.

We zitten als mensen van nature allemaal dik in de
problemen – en die hebben we ook aan onszelf te
danken. Het zijn ónze zonden waardoor we in het
eeuwige oordeel dreigen te komen.

Maar ook hier geldt: Hij Die ons moet straffen en
ééns onze Rechter zal zijn, wil nú onze Helper en
Redder zijn. Het is de Heere Jezus Christus.

Straks zit Hij op de rechterstoel en zal alle mensen
veroordelen die niet voor God hebben gebogen.
Maar nu steekt Hij Zijn hand naar alle mensen uit
om hen van hun zonden te verlossen. Hij is daartoe
Zelf aan het kruis gestorven. Hij droeg de straf die
wij hadden verdiend. Als we Hem om hulp vragen,
worden ons alle zonden vergeven.

Uit de kalender Het Rechte Spoor - 2018



wwooeennssddaagg   33 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: JJoohhaannnneess 11 vveerrss 1199 -- 2288

Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap
geven aan God. Romeinen 14 vers 12

Een man uit Noord-Scharwoude reed op de A8 bij
Oostzaan. Hij belde met zijn mobieltje. Op zich
hoeft dat niet fout te zijn, maar hij zat zelf achter
het stuur én had het mobieltje in z’n hand. Dat met
elkaar was de aanleiding voor agenten om hem
aan de kant van de weg te zetten. Ze vonden in zijn
auto 150.000 euro aan contant geld. De man had
wat uit te leggen.

Dat geldt voor ons allemaal. Na het sterven en de
opstanding komt ieder mens voor God te staan om
rekenschap te geven.

Je hebt mensen die praten heel flink: ‘Als ik voor
God kom te staan, dan zal ik zeggen (...)!’ Dwaasheid!
Ze zullen voor Hem in het stof vallen en alleen
maar stamelend kunnen beamen wat de hemelse
Rechter te zeggen heeft. Ze moeten erkennen dat
Zijn vonnis rechtvaardig is.

Ieder wordt aangeraden om het daar niet op aan te
laten komen, maar om nu al tot God te gaan. Als
we onszelf en ons hele leven eerlijk aan Hem voor-
leggen, schenkt Hij ons volle vergeving van onze
vele zonden. Hij maakt ons tot Zijn kinderen. Dan
is er voor ons nooit een veroordeling meer!

Uit de kalender Het Rechte Spoor - 2018



ddoonnddeerrddaagg   44 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: JJoohhaannnneess 11 vveerrss 2299 -- 3344

Help ons, o God van ons heil, omwille van de eer van
Uw Naam; red ons en doe verzoening over onze
zonden, omwille van Uw Naam. Psalm 79 vers 9

Nieuw-Zeeland ligt bijna precies aan de andere
kant van de wereldbol. ’t Is daar nu zomer. Een
vrouw kwam er vast te zitten op een onbewoond
eilandje. Ze zat er vier dagen. Er kwam geen hulp
opdagen. Toen stak ze een bosje in brand. Er ging
13 hectare in vlammen op, maar zíj werd gered.

Daar ging het immers om. Ja, het gaat om de
redding van mensen! Omdat alle mensen in Gods
ogen zondaars zijn, hebben ze allemaal het oordeel
verdiend. Gods liefde gaat echter naar alle mensen
uit. Daarom heeft Hij een oplossing gezocht, opdat
zij aan dat oordeel kunnen ontkomen. Hij zond Zijn
eigen Zoon naar het kruis. Daar stierf Jezus
Christus. Hij droeg de straf die wij hadden
verdiend. Wie nu in Hem gelooft, worden de
zonden vergeven. Hij wordt gered – door de Heere
Jezus Christus, de Zaligmaker. Ja, God helpt. Hij
redt mensen. Wilt u zich laten redden?

Hij redt mensen, omdat Hij hen liefheeft en
gelukkig wil maken. Hij redt ook omwille van Zijn
eigen eer. Hoe meer mensen Hij redt, door des te
meer mensen wordt Hij geëerd en geprezen.
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vvrriijjddaagg   55 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: JJoohhaannnneess 11 vveerrss 3355 -- 4433

Uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw
God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen
zijn, zodat Hij u niet hoort. Jesaja 59 vers 2

Vandaag twee jaar geleden werd de hoogste brug
ter wereld geopend, in het zuiden van China. Met
z’n 564 meter hoogte en ongeveer 1900 meter
lengte, verbindt hij de beide oevers van de rivier
Beipan met elkaar. Het ravijn waardoor het rivier-
water bruist, is duizelingwekkend.

Tussen de mens en God ligt een kloof die angst-
aanjagend is. De mens is zondig en God is heilig.
Dát veroorzaakt de scheiding! God kan met zulke
mensen niet in verbinding staan.

Wat is dan de oplossing? Dat is eenvoudig: wíj
moeten veranderen. Onze zonden moeten worden
weggedaan!

Is dat eenvoudig? Nee, het is wel eenvoudig gezegd,
maar niet eenvoudig gedaan. Want zelf zijn we er
niet toe in staat. Daarom moest de Heere Jezus, de
Zoon van God, daarvoor naar het kruis gaan om te
sterven. Zonden kunnen voor God alleen door de
dood worden weggedaan. Dát deed Zijn Zoon.

Nu óns aandeel: wij moeten onze zonden voor God
belijden. Dan vergeeft Hij ze allemaal. Zo komen
we met Hem in verbinding en worden Zijn kind!
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zzaatteerrddaagg   66 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: JJoohhaannnneess 11 vveerrss 4444 -- 5522

Op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan
als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heiden-
volken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.

Jesaja 11 vers 10

Een 30-jarige vrouw parkeerde haar auto. Toen ze
iets uit de kofferbak pakte, viel het portier van de
auto in het slot. Het vervelende was: de sleutel zat
nog in het contactslot en op de achterbank lag de
baby in een autostoeltje. En uitgerekend op dat
moment begon die te huilen. Hoe los je dat op? Een
agent zag maar één mogelijkheid: hij wiegde de
hele auto. De kleine kalmeerde en viel in slaap.

Een rustplaats is van grote waarde. Waar vinden
we rust voor onze zielen? Bij de Wortel van Isaï. Wie
is dat? Isaï is de vader van koning David. De Wortel
van Isaï is zijn verre ‘Achterkleinzoon’: de Heere
Jezus Christus, Davids Zoon, geboren in Bethlehem.

Elke Israëliet én ieder uit de heidenvolken die naar
de Heere Jezus vraagt, ontvangt ware rust. Dat
betekent: wie in Hem gelooft, ontvangt vrede met
God. Z’n zonden worden hem vergeven. Hij hoeft
niet meer zichzelf te kwellen om zijn eigen behou-
denis te verdienen. Ook hoeft hij niet bang meer te
zijn voor het oordeel. De Heere Jezus heeft aan het
kruis alles voor hem volbracht en in orde gemaakt!
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zzoonnddaagg   77 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: MMaatttthheeüüss 2266 vveerrss 11 -- 1133

Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga
naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer
op een van de bergen die Ik u noemen zal.

Genesis 22 vers 2

Abraham moest van God zijn zoon offeren. Toen hij
Izak al gebonden op het altaar had gelegd en hem
met zijn mes wilde doden, greep God in. Abrahams
geloof en gehoorzaamheid waren bewezen. Hij
mocht een ram offeren, in plaats van Izak.

Het is indrukwekkend: dit verhaal stelt voor hoe
God de Vader op het kruis van Golgotha Jezus
Christus in de dood overgaf. Hij was bereid Zijn
enige Zoon vanuit de hemel in de wereld te zenden.
Er was niemand anders die Gods plannen kon
vervullen en verloren mensen kon redden. Daarom
offerde God Zijn veelgeliefde Zoon op.

Wie kan deze liefde begrijpen?

Voor Izak werd ten slotte een ram geofferd, maar
voor de Heere Jezus was geen vervanging mogelijk.
Hij moest Zélf in de dood gaan. Hij werd zo Zélf de
Plaatsvervanger. Hij nam onze plaats in het oordeel
in. Wíj hadden de zonden bedreven, Híj droeg ze en
onderging de straf. Hij stierf in onze plaats.
Daarvoor mogen we Hem elke dag weer danken en
zo ook deze week beginnen.
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mmaaaannddaagg   88 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: DDaanniiëëll 11 vveerrss 11 -- 88

Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen?
Genesis 18 vers 25

Een 25-jarige man stond voor de politierechter.  Hij
was aangeklaagd wegens mishandeling. De rechter
kende het slachtoffer een schadevergoeding toe
van 250 euro. Maar hij vergat uit te spreken welke
straf hij de man oplegde. De ‘veroordeelde’ en zijn
advocaat vertrokken. De rechter erkende dat hij
zoiets nog nooit had meegemaakt.

Zo’n vergissing begaat de hemelse Rechter niet. Hij
is foutloos, onfeilbaar. Ook volkomen eerlijk en
rechtvaardig; Hij is streng, maar meet niet met
twee maten. Hij is niet omkoopbaar – wat zou een
mens Hem ook kunnen aanbieden?

Wat een geluk dat deze Rechter óók liefdevol en
barmhartig is! Hij wil nú, tijdens dit leven, alle
mensen liefde bewijzen en hen tot Zijn kinderen
maken. Daartoe moeten zij zich tot Hem bekeren
en in Zijn Zoon Jezus Christus geloven. Wie dat niet
doet, komt straks voor Hem als de Rechter te staan.
Dán is het te laat. Dan is er geen genade meer,
alleen veroordeling. Dát vonnis wordt uitgesproken
en uitgevoerd. Het is de eeuwige opsluiting in de
hel. Als je dat beseft, aarzel je toch geen seconde
om in de Heere Jezus Christus te geloven?
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ddiinnssddaagg   99 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: DDaanniiëëll 11 vveerrss 99 -- 2211

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven
heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.

1 Johannes 3 vers 1

Ieder mens die het evangelie gelooft en de Heere
Jezus Christus als zijn Verlosser kent, is een kind
van God. Hij is onze Vader, wij zijn Zijn kinderen.
Dat is een geweldig voorrecht!

Wij waren het voor God helemaal niet waard om
lief te hebben. We zijn van nature immers slecht en
zondig. Toch was het Zijn wens om ons tot Zijn
kinderen te maken. De oorsprong van die liefde lag
niet in ons, maar in Zijn eigen hart.

Gods verlangen naar ons was zelfs zó groot dat Hij
Zijn enige Zoon, de Heere Jezus, daarvoor wilde
afstaan. Had Hij Zijn liefde tot ons nog duidelijker
kunnen bewijzen?

We kunnen nu elke dag van Zijn liefde genieten.
Als we tot God bidden, mogen we Hem met ‘Vader’
aanspreken. Hij heeft altijd alle tijd voor ons en
zorgt trouw voor ons.

Als Zijn kinderen, zijn we bij God thuis. Nu al. En
in het hiernamaals mogen we bij Hem wonen. Tot
in eeuwigheid zal de hemel ons thuis zijn.
Inderdaad, wat is de liefde groot die God de Vader
ons heeft gegeven!
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wwooeennssddaagg   1100 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: DDaanniiëëll 22 vveerrss 11 -- 1122

Gelooft u in de Zoon van God? Johannes 9 vers 35

Een koorddanser liet zijn kunsten zien. Het publiek
keek gespannen toe. Hij kreeg een stormachtig
applaus.

De man zag onder de toeschouwers een jongen
staan die laaiend enthousiast was. Hij vroeg hem:
‘Heb je gezien hoe ik die grote man over het koord heb
gedragen? Geloof je dat ik jou ook naar de andere kant
zou kunnen dragen?’ – ‘Natuurlijk kunt u dat! Die man
is toch veel zwaarder dan ik’. – ‘Oké, klim dan maar op
mijn rug’. Hij bukte, zodat de jongen op zijn
schouders kon gaan zitten. Die deinsde echter
geschrokken achteruit. Dat niet! Hij ‘geloofde’ wel,
maar dacht er niet over om zich aan de koord-
danser toe te vertrouwen.

Zo doen velen het met de Heere Jezus Christus. Op
de een of andere manier geloven ze wel in Hem,
maar ze durven zich niet aan Hem over te geven.

Echt geloof, dat is dat we onszelf helemaal aan
Hem toevertrouwen. Als ik achteruit kijk, geloof ik
dat Hij mijn zonden op het kruis heeft gedragen. Ik
ben er zeker van dat Hij nu altijd bij mij is en voor
mij zorgt. En met het oog op de toekomst is het
mijn vaste overtuiging dat Hij mij veilig in de heer-
lijke hemel zal brengen.
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ddoonnddeerrddaagg   1111 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: DDaanniiëëll 22 vveerrss 1133 -- 2233

De trots van de mannen zal neergebogen worden.
Alleen de HEERE zal op die dag hoogverheven zijn.

Jesaja 2 vers 11

Het Leger des Heils heeft altijd veel op straat
gezongen en het evangelie verkondigd. ’t Gebeurde
ook bij het sigarenmagazijn van Cees van Loo in de
Keizerstraat in Den Helder. Iemand uit het publiek
onderbrak de prediking. Hij brulde: ‘Ja, ja, twee-
duizend jaar christendom en nóg is er oorlog’. Het
antwoord van de evangelist was raak: ‘Ja, ja,
zesduizend jaar water, maar jouw nek is nog vuil!’

God biedt de mensen nu al tweeduizend jaar
zondenvergeving en het eeuwige leven aan – en
nog steeds lopen er mensen rond die met hun
zonden belast en geestelijk dood zijn. Is dat niet
heel verdrietig?

Hoe kan het toch? God wil ons mensen gelukkig
maken. Hij wil ons met Zichzelf verzoenen en onze
schuld kwijtschelden. Waarom weigeren mensen
dat zo hardnekkig?

Dat is hun trots. Want het enige wat God verlangt,
is dat we ons voor Hem buigen en onze zonden
belijden. En dat is zo moeilijk, hè! Toch zal eens
ieder mens voor God moeten buigen en dan zal Hij
hoogverheven zijn.
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vvrriijjddaagg   1122 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: DDaanniiëëll 22 vveerrss 2244 -- 3366

Wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.
Johannes 6 vers 37

Al geruime tijd daalt de werkloosheid langzaam.
Voor heel wat beroepen is de vraag naar personeel
al groter dan het aanbod. Er is ook werk waarvoor
nog steeds meer mensen dan banen zijn. Dan moet
je je best doen om een baantje te bemachtigen. Je
diploma moet in orde zijn. Een goede sollicitatie-
brief helpt mee. Bij het gesprek is het belangrijk
een goede indruk te maken. En toch kan het zijn
dat een ander de baan krijgt. Dan spat de hoop op
werk als een zeepbel uit elkaar.

Bij de Heere Jezus Christus is dat helemaal anders.
Hij stelt Zich aan alle mensen voor als de grote
Redder. Hij stierf Zelf aan het kruis: in de plaats
van allen die in Hem zouden geloven. Daarom kan
God hun genadig zijn en hun zonden vergeven.

De Heere Jezus nodigt nu alle mensen uit: ‘Kom tot
Mij!’ En Hij verbindt daar de belofte aan: ‘Niemand
wordt afgewezen!’

Hij verlangt geen eigen prestaties, geen goede
werken. Er is geen ‘toelatingsexamen’. Een goede
indruk maken, dat helpt niet. Integendeel, we
zullen moeten erkennen dat we gezondigd hebben.
Dan kan en zal Hij ons vergeven en ons aannemen!
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zzaatteerrddaagg   1133 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: DDaanniiëëll 22 vveerrss 3377 -- 4499

Toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij
terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En
hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten
en dankte Hem. Lukas 17 vers 15 en 16

Een man was bezig de banden te wisselen van een
zware vrachtwagen die werd gebruikt voor riool-
reiniging. Daarbij kwam hij klem te zitten onder
een watertank van de 40-tonner. Een hele groep
reddingswerkers was nodig om hem te bevrijden.
Vanaf zijn draagbaar bedankte hij de brandweer
hartelijk. ‘Dat maken we niet altijd mee’, zei een
woordvoerder.

Dankbaarheid – dat zou toch normaal moeten zijn
voor ieder die door de Heere Jezus Christus is
verlost van zijn zonden en gered van het oordeel?

Tien melaatse mannen werden door Hem genezen,
maar slechts één keerde terug om zijn Weldoener
daarvoor te bedanken.

Wat mogen we God dankbaar zijn dat Hij Zijn
enige Zoon heeft opgeofferd om ons te kunnen
verlossen en tot Zijn kinderen te maken! En wat
hebben we veel reden om de Heere Jezus te danken
dat Hij bereid was in onze plaats te sterven!

We zullen daar tot in eeuwigheid dankbaar voor
zijn. Danken we daar ook nu al elke dag voor?
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zzoonnddaagg   1144 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: MMaatttthheeüüss 2266 vveerrss 1144 -- 2255

Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter
slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn
scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.

Jesaja 53 vers 7

Jezus Christus was de beloofde Messias. Hij werd
door Zijn volk Israël veracht en afgewezen. Ook
werd Hij tijdens de verhoren gekweld en zwaar
mishandeld.

Voor het Sanhedrin, de Hoge Raad van de joden,
werd Hij in het gezicht geslagen en gespuwd. De
Romeinse stadhouder Pilatus liet Hem geselen,
hoewel hij van Zijn onschuld overtuigd was. Zijn
soldaten behandelden de Heere Jezus wreed en
ruw. Ze drukten Hem een kroon van lange dorens
op het hoofd en sloegen erop met een zware
rietstok.

Hoe reageerde de Heere Jezus? Hij liet dat allemaal
zwijgend gebeuren! Hij verzette Zich niet. Hij
schold Zijn kwelgeesten niet uit. Hij liet het toe,
omdat Hij Gods wil wenste te vervullen. Godzelf
had Hem immers de opdracht gegeven om naar het
kruis te gaan!

De Heere Jezus had als Zoon van God de macht om
in te grijpen. Hij kon al Zijn vijanden met één
woord vernietigen, maar Hij boog en zweeg!
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mmaaaannddaagg   1155 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: JJoohhaannnneess 22 vveerrss 11 -- 1122

Hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een
korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt.

Jakobus 4 vers 14

In Californië wordt een testbaan gebouwd. Het is
een onderzoek naar een nieuw transportmiddel. In
een grote capsule kunnen tien tot twintig personen
plaatsnemen. De capsule wordt in een lucht-
drukbuis elektronisch aangedreven en haalt een
snelheid van 1200 kilometer per uur. De rit van
Amsterdam naar Parijs duurt dan een half uur en
zou volgens schatting 22 euro kosten.

Alles moet steeds sneller. Je hebt het zelf ook als je
onderweg bent. Elke minuut is er één.

Is het niet eigenlijk waanzin? Jakobus vergelijkt
ons leven met een ochtendnevel. Als de zon
opkomt, is die weg.

Je zou kunnen zeggen: ‘Juist daarom moet je elke
minuut benutten’. Klopt. Het allerbelangrijkste is
echter dat in dit korte leventje onze eeuwigheid
wordt bepaald. We gaan in een razendsnel tempo
op het leven ná het aardse af. Maar waar komen
we dan aan?

Wie in de Heere Jezus Christus gelooft en zich tot
God bekeert, zal de eeuwigheid in de hemel bij de
Zaligmaker en God de Vader mogen doorbrengen.
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ddiinnssddaagg   1166 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: JJoohhaannnneess 22 vveerrss 1133 -- 2255

De HEERE schouwt uit de hemel en ziet alle mensen-
kinderen. Vanuit Zijn verheven woonplaats
aanschouwt Hij alle bewoners van de aarde.

Psalm 33 vers 13 en 14

God heeft uit de hemel neergezien op de mensen-
kinderen, om te zien of er iemand verstandig was,
iemand die God zocht. Ieder van hen heeft zich af-
gekeerd, tezamen zijn zij verdorven, er is niemand die
goed doet, zelfs niet één. Psalm 53 vers 3 en 4

Kijkt God echt uit de hemel naar de aarde? Heeft Hij
belangstelling voor elk mens persoonlijk? Onze
eerste dagtekst geeft het duidelijke antwoord: Ja!

Dan komt er direct een vraag achteraan: Kan Hij
met mij wel tevreden zijn? Daarover laat de tweede
tekst geen onduidelijkheid bestaan: alle mensen
zijn zondaars.

Wat nu? God zou ons moeten oordelen voor ons
afwijken van Hem. Maar in Zijn liefde heeft Hij een
weg gevonden om ons toch genadig te kunnen zijn.
Zijn Zoon werd Mens. Jezus Christus leefde hier
ruim 33 jaar. Toen stierf Hij aan het kruis. Níet,
omdat Hij gezondigd had. Nee, Hij droeg de zonden
van allen die in Hem zouden geloven. Wie in Hem
gelooft, wordt door God als Zijn kind aangenomen.

Uit de kalender Het Rechte Spoor - 2018



wwooeennssddaagg   1177 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: JJoohhaannnneess 33 vveerrss 11 -- 88

Is er geen geneesheer daar? Want waarom is er dan
geen herstel opgetreden? Jeremia 8 vers 22

Voor ‘gewone’ mensen is diabetes nog steeds
suikerziekte. Wie het heeft, moet van tijd tot tijd
insuline toegediend krijgen. Wetenschappers
werken aan een nieuwe methode daarvoor. Dan
wordt een capsule onder de huid geplaatst. Die
geeft automatisch insuline af als het lichaam daar
behoefte aan heeft. Het zou een uitkomst zijn. De
capsule hoeft slechts drie keer per jaar vervangen
te worden en er zijn geen bijwerkingen meer.

Er is veel reden om dankbaar te zijn voor zulke
middelen. Zijn we ook dankbaar dat God ervoor
heeft gezorgd dat onze zielen gezond werden? Ja,
meer nog, dat ze het eeuwige leven ontvingen?

Als mensen waren we niet alleen ziek, maar in
geestelijk opzicht dood. Er bestond geen verbinding
met onze Schepper. Zó wenste God het niet.
Daarom stierf Zijn eigen Zoon, de Heere Jezus, in
onze plaats aan het kruis. Op grond van het geloof
in Hem worden we wedergeboren. Zo krijgen we
het nieuwe leven uit Gods hand. Onze zielen
worden dan gezond.

God is de grote Heelmeester. Als iemand tot Hem
gaat en zich aan Hem overgeeft, treedt herstel op!
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ddoonnddeerrddaagg   1188 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: JJoohhaannnneess 33 vveerrss 99 -- 2211

De HEERE is geduldig, maar groot van kracht en Hij
houdt de schuldige zeker niet onschuldig. De weg van
de HEERE is in wervelwind en in storm.

Nahum 1 vers 3

’t Is een jaar geleden. In de Amerikaanse staat
Louisiana trok een wervelstorm een spoor van
slechts 750 meter breed, maar de schade was
enorm. Een vrouw van rond de zestig jaar zat net in
bad. De tornado rukte het dak van haar huis af en
zoog het bad mee. Enkele honderden meters verder
belandde de badkuip in de struiken. De vrouw
stapte ongedeerd uit. Ze had enkel wat schrammen
en bulten.

Ook wervelstormen worden door God bestuurd.
Daardoor had Hij die vrouw iets te zeggen. Elke
keer als God Zijn kracht in het natuurgeweld laat
zien, is dat een waarschuwing. Nemen we die ter
harte?

God is geduldig. Hoewel de mensen er een
puinhoop van maken, grijpt Hij nog steeds niet in
met oordeel. Maar dat moment komt wel! Hij zál de
schuldige mensheid treffen.

Wie naar Zijn waarschuwingen luistert, buigt zijn
knieën voor God en smeekt de Heere Jezus Christus
ook zijn of haar Verlosser te worden.
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vvrriijjddaagg   1199 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: JJoohhaannnneess 33 vveerrss 2222 -- 2288

God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om
scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten
zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen
en jaren! En laten zij tot lichten zijn aan het hemel-
gewelf om licht te geven op de aarde! En het was zo.

Genesis 1 vers 14 en 15

Op 19 januari 2006 werd de ruimtesonde New
Horizons gelanceerd. Hij werd op de dwergplaneet
Pluto afgestuurd. Precies 9,5 jaar later vloog hij er
voorbij, op 14 juli 2015: 4,88 miljard kilometer
verderop. De gemiddelde snelheid van het ruimte-
vaartuig bedroeg 58.600 kilometer per uur. Een
kleine kernreactor aan boord leverde de energie.

Zulke afstanden en snelheden zijn voor ‘gewone’
mensen om duizelig van te worden. Dat hele heelal
maakte God door eenvoudig een woord te spreken.

Waarom schiep Hij de hemellichamen, de sterren,
planeten en manen? Om de tijd te kennen; onze
klokken draaien erop. Ook om de richting te
kennen; de sterrenhemel is lang het voornaamste
kompas geweest. Maar ook, opdat we onder de
indruk zouden komen van Zijn grootheid en
wijsheid. Hij wenst dat we ontzag voor Hem
hebben en vol eerbied voor Hem buigen. Het is tot
zegen van het schepsel als hij z’n Schepper erkent!
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zzaatteerrddaagg   2200 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: JJoohhaannnneess 33 vveerrss 2299 -- 3366

Hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge
en zag de opschudding en hen die luid huilden en
jammerden. En toen Hij naar binnen gegaan was, zei
Hij tegen hen: Waarom maakt u misbaar en huilt u?
Het kind is niet gestorven, maar het slaapt.

Markus 5 vers 38 en 39

De 45-jarige Lyndee Pellettiere werd door haar
zoon thuis bewusteloos gevonden. Ze bleek in
coma te liggen. Na twaalf dagen vertelden de
artsen dat ze niets meer konden doen. Haar man
en beide kinderen werd aangeraden afscheid te
nemen. Toen haar man dat deed, kwam ze bij uit
haar coma. Ze herstelde volledig.

Het dochtertje van Jaïrus uit onze dagtekst lag niet
in coma. Ze was werkelijk gestorven. Toch sprak de
Heere Jezus erover alsof ze alleen maar sliep.
Inderdaad, Hij is de Schepper. Door een woord te
spreken, maakte Hij alles.

Door Zijn machtswoord zullen de gestorvenen
worden opgewekt uit de dood. Hij is de God van het
leven. Hij wil ook alle mensen het eeuwige leven
geven. Dat wil zeggen: niet aan overledenen, maar
aan ongelovigen. Zij zijn in Gods ogen geestelijk
dood. Door het geloof in Jezus Christus ontvangen
ze het ware leven uit God.
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zzoonnddaagg   2211 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: MMaatttthheeüüss 2266 vveerrss 2266 -- 3355

Pilatus zei tegen hen: Wat voor kwaad heeft Hij dan
gedaan? En zij riepen nog harder: Kruisig Hem!

Markus 15 vers 14

In Jeruzalem vond de gerechtelijke moord op Jezus
Christus plaats. Het kwam uit de koker van het
joodse volk. Vooral de godsdienstigste joden zaten
erachter. Ze wilden Hem kwijt, omdat Hij hun hele
huichelarij en schijnheiligheid aan de kaak stelde.
En het domme volk liep ook nog achter Hem aan!
Ze spatten van jaloersheid bijna uit elkaar.

Ze zochten een goede gelegenheid om Hem te
grijpen. Ze betaalden er Judas zijn verradersloon
voor. In de hof Gethsémané namen ze de Heere
Jezus gevangen. Hun hoogste gerechtshof, het
Sanhedrin, veroordeelde Hem tot de dood, zonder
dat ze Hem van ook maar één overtreding konden
betichten.

De Romeinen hadden het land bezet. Daarom
moest de stadhouder het vonnis bekrachtigen en
uitvoeren. De joden eisten bij Pilatus de kruisiging
van de Christus. De Romein begreep heel goed dat
Hij onschuldig was. Op zijn vraag wat voor
misdaad Hij dan wel had gedaan, kreeg hij geen
antwoord. Maar hij bezweek onder de druk en liet
de Zaligmaker van jood en heiden kruisigen.

Uit de kalender Het Rechte Spoor - 2018



mmaaaannddaagg   2222 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: DDaanniiëëll 33 vveerrss 11 -- 77

Niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te
gelde en reisde weg naar een ver land en verkwistte
daar zijn vermogen in een losbandig leven.

Lukas 15 vers 13

Aan de Statenweg in Rotterdam stond een jongetje
van 8 jaar te liften. Een taxichauffeur vertrouwde
het niet en bracht hem naar de politie. Hij kwam
uit Brussel. Eerst had het avontuurlijke kereltje met
de trein gereisd. Hij wilde verder met de auto. Zijn
ouders hadden de Brusselse politie ingeschakeld.
Die was al een grote zoekactie begonnen.

De vader van de verloren zoon uit Lukas was dol-
gelukkig toen hij zijn jongen weer in de armen kon
sluiten. Een tijd daarvoor was hij vertrokken. Hij
wilde het ervan nemen. Het liet hem koud wat hij
zijn vader daarmee aandeed. Hij kwam echter tot
bezinning en keerde tot hem terug. En die vader?
Veegde hij hem de mantel uit? Niets daarvan! Hij
was van harte welkom. Er werd feest gevierd.

Zó handelt God. Wij mensen vroegen niet naar
Hem. We gingen eigen wegen. Maar daarop loop je
vast. Als een mens zich nu tot God bekeert, opent
de Vader Zijn armen. Hij heeft als het ware de
tranen in de ogen staan van blijdschap over elk die
tot Hem terugkeert.
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ddiinnssddaagg   2233 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: DDaanniiëëll 33 vveerrss 88 -- 1188

Hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel
met het goede vervuld. Psalm 107 vers 9

In de vier Evangeliën wordt het leven van de Heere
Jezus op aarde beschreven. Hij kwam met
ontelbare mensen in aanraking. Het valt op dat het
hun allemaal aan iets ontbrak.

Velen misten hun gezondheid; ze waren ziek.
Anderen hadden geen vrijheid; ze waren in de
macht van de boze. Weer anderen hadden geen
medemensen die om hen gaven; die waren
eenzaam.

Het ontbreekt de mensen aan liefde. Heeft Jezus
Christus niet duizendvoudig bewezen dat Hij
oneindig fijngevoelig is en vol van begrip voor de
mensen in nood?

Een gebrek aan liefde in de jaren van onze kindheid
kan voor het verdere leven enorme gevolgen
hebben. God alleen weet hoe iemand daaronder
kan lijden, hoe groot de leegte in zo’n hart is.

Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, begrijpt ons. Hij
kwam tot ons. Hij wil die leegte opvullen. Vroeger
liet Hij de mensen niet hongerig naar huis terug-
keren. Ook nu zal Hij niemand teleurstellen die tot
Hem komt. Hij biedt vrede en rust, liefde en het
ware geluk aan. Laten we Hem geloven!
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wwooeennssddaagg   2244 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: DDaanniiëëll 33 vveerrss 1199 -- 3300

Zouden jullie tegen God onrecht spreken, en zouden
jullie tegen Hem bedrog spreken? Job 13 vers 7

Door de Lüneburger Heide in Duitsland loopt de A7.
De politie hield daar een vrachtwagenchauffeur
aan. De man had 4,6 promille alcohol in zijn bloed.
Hij moest minstens 25 glazen bier hebben
gedronken. Dat kan zelfs dodelijk zijn, maar de
agenten stonden verbaasd: hij reageerde vrij
normaal. Ze zagen nauwelijks uitvalverschijnselen.
Toch raakte hij z’n rijbewijs en autosleutels kwijt.

Je kunt diep in de zonde leven en toch naar de
buitenwacht toe prachtig de schijn ophouden dat
het wel goed zit. Inderdaad, zolang het bij de
buitenwacht maar om mensen gaat. Die zijn
gemakkelijk te bedotten. God bedrieg je niet.

Het is ook niet verstandig om jezelf voor Hem beter
voor te doen dan je bent. Want dan blijf je met je
zondenlast rondlopen. Als we daarentegen eerlijk
voor Hem toegeven dat we schuldig zijn, kan Hij
ons alles vergeven. Dat is mogelijk, omdat de Heere
Jezus Christus op het kruis is gestorven. Hij droeg
daar Gods straf over de overtredingen van allen die
in Hem zouden geloven.

Dus, als we onze zonden eerlijk belijden, raken we
ze voor altijd kwijt en zijn rechtvaardig geworden!
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ddoonnddeerrddaagg   2255 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: DDaanniiëëll 44 vveerrss 11 -- 1188

Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heer-
lijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is
gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

Openbaring 19 vers 7

Voor een gemiddelde bruiloft werd in 2015 ruim
meer dan 12.500 euro uitgegeven. Het kan een stuk
goedkoper; heel wat bruidsparen doen er nog een
schepje bovenop. Hoe dan ook, het wordt niet
zonder reden de duurste dag van het leven
genoemd.

Weet u hoe duur de bruiloft van Christus Jezus zal
zijn? Die vraag is niet moeilijk te beantwoorden,
want de prijs is al betaald. De Heere Jezus betaalde
daarvoor met Zijn leven!

Zijn bruid, dat is de gemeente. Alle ware christenen
horen daarbij. Dus níet zij die alleen in naam
christen zijn. Níet zij die alleen maar gedoopt zijn
en naar de kerk gaan. Nee, allen die zich tot God
hebben bekeerd en met berouw hun zonden
hebben beleden, allen die de Heere Jezus als hun
Verlosser hebben aangenomen. Zíj vormen Zijn
bruid.

Van nature zijn zij allen zondaars. Daarom moest
de Heere Jezus aan het kruis sterven om hen van
zonden te bevrijden. Zó kunnen ze Zijn bruid zijn.
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vvrriijjddaagg   2266 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: DDaanniiëëll 44 vveerrss 1199 -- 2277

Ik heb geen mens (...) Johannes 5 vers 7

De man was al 38 jaar ziek. Niemand keek naar
hem om. Een mantelzorger had hij niet. En er was
geen uitzicht op verbetering. Toch had hij geluk:
het was in de tijd dat de Heere Jezus op aarde
leefde.

Op een dag zocht Hij de arme man op. Hij vroeg
hem: “Wilt u gezond worden?” Natuurlijk, maar hoe?
Hij had immers niemand! Jezus Christus zei met
Goddelijke macht: “Sta op, neem uw ligmat op en ga
lopen!” Onmiddellijk was hij gezond.

Bent u misschien ook alleen? Alleen, met uw ziekte
en pijn? Met uw zorgen en problemen? Wacht u op
begrip en meeleven van familie of vrienden, maar
wordt u daarin teleurgesteld? Voelt u zich
eenzaam?

Dan is er een goede boodschap: de Heere Jezus wil
ook u ‘opzoeken’. Hij leeft nu dan wel in de hemel,
maar ziet u en kent uw omstandigheden – en Hij
wil helpen.

Hij wil dicht bij ons zijn. Het is waar: we kunnen
Hem met onze ogen niet zien. Toch is Hij bij ons.
Door het geloof kunnen we Hem ervaren. Voor het
geloof bestaat geen twijfel. Hij ís er, Hij houdt van
mij, Hij zorgt voor mij en brengt mij veilig thuis!
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zzaatteerrddaagg   2277 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: DDaanniiëëll 44 vveerrss 2288 -- 3377

De twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort
apart bestond uit één parel, en de straat van de stad
was zuiver goud, als doorzichtig glas.

Openbaring 21 vers 21

Een goed jaar geleden vonden mijnwerkers in
Myanmar een geweldige edelsteen met een gewicht
van 175.000 kilogram. Het was een jade, een licht-
tot donkergroene edelsteen. De gigantische brok
meet 4,3 tot 5,8 meter en is zo’n 155 miljoen euro
waard.

In het gedeelte van onze dagtekst wordt het nieuwe
Jeruzalem beschreven dat van God neerdaalt. Alles
is goud en kristal, parels en edelgesteente. In
aardse talen bestaan gewoon geen woorden die
voldoende kunnen beschrijven hoe heerlijk het in
de hemel is.

Het is voor ons onmogelijk ons een voorstelling te
maken van de hemel. Eén ding weten we zeker: het
zal onze stoutste verwachtingen vér overtreffen!

Verlangen we niet naar die gelukzaligheid? Wat
kunnen we dankbaar zijn dat God zo goed is! We
hebben immers geen enkel recht op een woning in
Zijn eigen huis. Het tegendeel is waar. Maar in Zijn
grote genade wil Hij ons daar hebben. Door het
kruis van Christus is de weg erheen geopend.
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zzoonnddaagg   2288 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: MMaatttthheeüüss 2266 vveerrss 3366 -- 4466

Toen sprak Izak tot zijn vader Abraham en zei: Mijn
vader! Hij zei: Zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei: Zie,
hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor
het brandoffer? Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien
van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen
zij beiden samen. Genesis 22 vers 7 en 8

In opdracht van God moest Abraham zijn zoon
offeren. Op het laatste moment, toen Abraham al
naar het mes greep om Izak de doodsteek toe te
brengen, hield God hem tegen. Hij wilde alleen
‘testen’ of Abrahams liefde tot Hem en zijn gehoor-
zaamheid zó ver zouden gaan.

Godzelf was bereid om Zijn eigen Zoon af te staan.
Al voordat Hij het heelal en de mensen maakte, zag
God Hem als het offer. Toen de tijd gekomen was,
liet God Zijn veelgeliefde Zoon als Baby op aarde
geboren worden. Hij lag in de kribbe. En toen het
moment was aangebroken, zond God Hem Zelf
naar het kruis. De Heere Jezus liet Zich gevangen-
nemen, verhoren, bespotten, geselen, bespuwen en
aan het kruis nagelen. Dat alles werd Hem door de
mensen aangedaan – en God liet het toe.

Toen Hij echter aan het kruis hing en de duisternis
neerdaalde, ‘greep God Zelf het mes’. Godzelf
oefende het oordeel over Zijn Zoon uit.
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mmaaaannddaagg   2299 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: JJoohhaannnneess 44 vveerrss 11 -- 1100

De Israëlieten dachten niet meer aan de HEERE, hun God,
Die hen gered had. Richteren 8 vers 34

Kiribati is een republiek. Die bestaat uit een aantal
eilanden in de Grote Oceaan, een heel stuk oostelijk
van Australië. Eind januari vorig jaar stapten daar
drie mannen in hun boot. Ze wilden voor de eerste
keer een vistocht houden. Die tocht zullen ze nooit
vergeten. Ze kregen motorproblemen en dreven af.
Pas na 28 dagen werden ze opgemerkt, honderden
kilometers verder, vanuit een helikopter. Dat leidde
tot hun redding. Ze hadden zich in leven gehouden
door de vis die ze vingen.

Zouden ze de Heere God ervoor hebben gedankt?

Danken wíj Hem voor de zending van Zijn Zoon
Jezus Christus? Zijn we God werkelijk dankbaar dat
Hij Zijn enige Zoon wilde opofferen aan het kruis,
opdat wij mensen gered konden worden? Nee, niet
van de hongerdood, maar van het eeuwige oordeel
in de hel?

Gods liefde is onbegrijpelijk groot: om mensen te
redden die eigenlijk niets met Hem te maken
wilden hebben, stond Hij Zijn veelgeliefde Zoon af!
Wie zich voor Hem buigt en in de Heere Jezus
Christus gelooft, wordt voor eeuwig gered. Laten
we nooit vergeten Hem daarvoor te danken!
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ddiinnssddaagg   3300 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: JJoohhaannnneess 44 vveerrss 1111 -- 1188

Ik schep immers geen behagen in de dood van een ster-
vende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!

Ezechiël 18 vers 32

Ap Dijksterhuis staat bekend als geluksprofessor.
Hij stelde: ‘Andere mensen gelukkig te maken, is
absoluut de beste manier om zelf gelukkig te
worden’.

Heeft God dat niet gedaan? Hij heeft toch Zijn Zoon
naar de aarde en het kruis gezonden om voor
zondige mensen te sterven, zodat zij gelukkig
konden worden?

Heeft de Heere Jezus Christus dat niet gedaan?
Gehoorzaam aan de opdracht van Zijn God en
Vader, is Hij Mens geworden en heeft Hij op
Golgotha de straf gedragen voor allen die in Hem
zouden geloven, opdat zij het geluk zouden
ontvangen!

Het is volkomen waar: God en Zijn Zoon hoefden
dat niet te doen om Zelf gelukkig te worden. Want
dat zijn Zij van eeuwigheid af geweest. Maar het is
Hun wens om ons mensen gelukkig te maken.

De Heere God betuigt dat Hij geen behagen schept
in onze dood. Hij wil ons het leven geven. Hij vindt
er een vreugde in om ons vrede, rust en blijdschap
te schenken, kortom: het ware geluk!
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wwooeennssddaagg   3311 jjaannuuaarrii

LLeeeessrroooosstteerr:: JJoohhaannnneess 44 vveerrss 1199 -- 2266

Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonden vol.
En de toorn is over hen gekomen tot het einde.

1 Thessalonika 2 vers 16

Twee jaar geleden werd een 23-jarige man in
Haarlem vrijgelaten uit het cellencomplex van het
politiebureau. Hij liep weer naar binnen en schold
de agent achter de balie flink uit. Na verschillende
waarschuwingen werd hij op straat gezet. Hij bleef
schelden en werd ook handtastelijk. Toen was de
maat vol. Hij werd opnieuw aangehouden en
keerde terug naar zijn vertrouwde cel.

God is vol genade. Toch zet Hij er voor elk mens
ergens een punt achter. Níet omdat Zijn geduld en
liefde niet groot genoeg zijn. Nee, het is omdat de
mens de maat van zijn ongerechtigheid vol maakt.
Híj gaat over de grens; dan zet God er een streep
onder.

Zolang hij nog in leven is, kan elk mens tot God
gaan. Hij heeft zelfs aan de allergrootste van de
zondaars genade bewezen. Naast de Heere Jezus
aan het kruis hing een rover. De man had een
misdadig leven achter zich. Hij had nota bene eerst
ook nog de Zoon van God naast zich bespot. Maar
als hij om genade smeekt, bewijst Christus hem
genade!
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