
woensdag   1 januari

Leesrooster: Mattheüs 2 vers 1 - 6

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God
Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat
wij zouden leven door Hem. 1 Johannes 4 vers 9

Weer is een nieuw jaar begonnen: 2020. Hoe zal het
gaan? Wat de toekomst brengt, weten we niet. Maar
wel weten we dat God goed is en vol van liefde.
Als je kijkt naar alle ellende op aarde, zou je daaraan
kunnen gaan twijfelen. Dan is het goed te bedenken:
al die rottigheid komt uit de koker van de mens. Het is
direct of indirect allemaal het gevolg van de zonde.
Wie God wil leren kennen, moet naar het kruis kijken.
Daaraan stierf Zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is nu al
bijna tweeduizend jaar geleden. Maar nog steeds
schittert daar de liefde van God.
Hij gaf Zijn Zoon immers over in de dood, omdat Zijn
liefde naar alle mensen uitgaat. Hij wil hen van hun
zonden bevrijden, zodat ze Zijn kinderen kunnen
worden. God wil hun het eeuwige leven geven en hen
gelukkig maken.
Zó groot was Zijn liefde dat God voor ons zelfs Zijn
geliefde Zoon overhad. Nu, als zo’n God van liefde ons
leven bestuurt, kunnen we ook voor dit nieuwe jaar op
Hem vertrouwen en ons rustig aan Hem overgeven.
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donderdag   2 januari

Leesrooster: Mattheüs 2 vers 7 - 12

De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij
zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen (...) hen die de
wetteloosheid doen, en zij zullen hen in de vurige oven
werpen. Mattheüs 13 vers 41 en 42

Op het vliegveld in München, in het zuiden van
Duitsland, werd een 59-jarige vrouw betrapt. Ze had
een boek in haar handtas, een ridderroman. Daarin zat
een pistool verstopt. De bladzijden waren precies op
maat uitgesneden. Bij de standaardcontrole met
röntgenapparatuur liep ze tegen de lamp. Het was ook
niet erg slim om het op die manier te proberen.
Vroeger werkte dat vaak wel, nu niet meer. Als je iets
wilt verbergen, doe het dan goed.
We kunnen echter nooit iets zó goed verstoppen dat
God het niet ziet. Straks zal de Zoon des mensen, Jezus
Christus, Zijn engelen sturen om alle mensen voor Zijn
troon te brengen. Hij wijst precies aan waar ze zitten.
Niemand ontkomt.
Zij die hebben gezondigd en hun schuld niet voor God
hebben erkend, eindigen in de vurige oven. Dat is een
afschuwelijk lot! In Zijn grote liefde wil God ons dat
besparen. Daarom nodigt Hij alle mensen uit zich tot
Hem te bekeren en in de Heere Jezus te geloven. Hún
toekomst is in de hemelse heerlijkheid!
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vrijdag   3 januari

Leesrooster: Mattheüs 2 vers 13 - 18

Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig-
geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3 vers 16

Dit is wel één van de bekendste verzen uit de hele
Bijbel. Het is ook een heel belangrijk vers. Het gaat om
de liefde die God voor de wereld, voor de mensheid
had. Die is net zo groot als onbegrijpelijk. Voor
mensen die Hem haatten, liet God Zijn Zoon naar de
aarde komen om aan het kruis te sterven. Jezus
Christus ging in de dood om het oordeel te dragen dat
wij mensen hadden verdiend.
Waarom deed God dat? Omdat Hij ons liefheeft en ons
gelukkig wil maken en zegenen! – Wij waren allemaal
verloren, omdat wij door onze zonden niet in de hemel
konden komen. God is immers heilig. Om ons te
redden en toch geschikt te maken voor een eeuwig
verblijf in de hemel, legde God onze straf op Zijn enige
Zoon.
Als we nu voor Hem onze schuld erkennen en onze
zonden belijden, vergeeft God ze op grond van het
sterven van Zijn eigen Zoon. Christus Jezus wordt dan
onze Redder, onze Heiland. Zo komen vrede en rust in
ons hart.
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zaterdag   4 januari

Leesrooster: Mattheüs 2 vers 19 - 23

En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en
het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en
zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.

Openbaring 20 vers 13

Op 4 januari 1967 probeerde Donald Campbell het
snelheidsrecord op het water te verbreken. Dat lukte
hem ruimschoots: in zijn speedboot Bluebird K7 racete
hij met 512 kilometer per uur over het water. Toen
kwam de boeg heel langzaam uit het water en sloeg hij
achterwaarts over de kop. De man was op slag dood.
Tot 2001 lagen zijn lichaam en het wrak op de bodem
van Coniston Water, een groot meer in Engeland. Toen
werden ze boven water gehaald.
Allen die een watergraf hebben gehad, zullen opstaan.
Ook allen die door het vuur verbrand zijn. Ook allen
die gewoon begraven zijn. Simpel: elk mens zal
opgewekt worden en voor God verschijnen. – Dan
volgt het oordeel.
Het is afschuwelijk als wij be- en geoordeeld zullen
worden naar onze werken. Want we zijn allemaal
zondaars! Ons einde zou vreselijk zijn. We mogen
dankbaar zijn dat God een uitweg heeft geboden: door
het geloof in Zijn Zoon Jezus Christus worden we
gered, op grond van Zijn sterven aan het kruis.
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zondag   5 januari

Leesrooster: Mattheüs 26 vers 1 - 13

Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd,
kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan
de rechter- en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei:
Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.

Lukas 23 vers 33 en 34

De dood door kruisiging is één van de pijnlijkste en
wreedste doden. De spijkers werden door de handen
en voeten van de kruiselingen gedreven. Hun
lichaamsdelen werden zo uit elkaar getrokken.
Uiteindelijk trad verstikking op.
De Heiland was bovendien het mikpunt van de spot en
hoon van onverzoenlijke vijanden. Zelfs in die laatste,
vreselijke uren konden ze het niet laten Hem te
beschimpen. Ze genoten van Zijn leed. Er waren wel
enkelen die Hem liefhadden en medelijden toonden,
maar zij stonden op een grote afstand.
Toen klonken de eerste woorden van de Heere Jezus
vanaf het kruis. Luid en duidelijk, voor ieder
hoorbaar. Hij bad Zijn Vader om vergeving voor Zijn
kwellers!
Wat een genade! Het hart van de Heere Jezus was vol
van liefde en tederheid. Hoe had Hij anders op dat
moment zó kunnen bidden?
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maandag   6 januari

Leesrooster: Exodus 32 vers 1 - 6

De liefde is sterk als de dood, de hartstocht onstuitbaar
als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen
van de HEErE. Vele wateren kunnen de liefde niet
uitblussen en rivieren spoelen haar niet weg.

Hooglied 8 vers 6 en 7

In de Duitse stad Neuenkirchen staat een fabriek. Daar
worden sprinklerinstallaties gebouwd. Die gaan auto-
matisch sproeien als er brand ontstaat. Zo kan het
vuur gemakkelijk worden gedoofd als het nog klein is.
In die fabriek brak ruim een jaar geleden zelf brand
uit. Het werd een enorme vuurzee. Ook het bedrijf
ernaast ging in vlammen op.
De liefde van de Heere Jezus Christus wordt in de
dagtekst met een vuur vergeleken. Zijn liefde voor ons
mensen was zó sterk dat Hij zelfs in de dood ging.
Toen Hij aan het kruis hing, kwamen de wateren van
Gods oordeel over Hem heen. God strafte Hem voor
ónze zonden. Hoe vreselijk dat voor Hem ook was, Zijn
liefde werd er niet door uitgeblust. Hij bleef aan het
kruis hangen tot alles volbracht was. Zijn liefde was
zelfs sterker dan de dood. Hij legde Zijn leven af.
Had Hij Zijn liefde nog meer, nog overtuigender
kunnen tonen? Voor die liefde prijzen we Hem!
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dinsdag   7 januari

Leesrooster: Exodus 32 vers 7 - 14

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld
die geeft, geef Ik die u. Johannes 14 vers 27

Tallozen zijn op zoek naar de weg waarop ze het geluk
kunnen vinden. Is het mogelijk gelukkig te zijn,
zonder vrede in je hart te hebben? Nee. Die innerlijke
rust en blijdschap kunnen er pas zijn als er geen strijd
meer is tussen ons en God.
‘Vrede? Ik verlang er hevig naar, maar hoe kom ik
eraan?’, verzuchten mensen. ‘Mijn hele leven is ermee
in tegenspraak, maar hoe verander ik dat?’
In de Bijbeltekst van vandaag horen we Jezus Christus
spreken, de grote Mensenredder. Hij is de Zoon van
God en wil ons vrede geven.
God is de mensen nooit vijandig gezind geweest, maar
de mensen zijn vijanden van God geworden. Want ze
leven in opstand tegen hun Schepper door hun eigen
wil te doen, en niet wat Hij van hen verlangt.
De Heere Jezus gaf Zijn leven aan het kruis, zonder
iets terug te eisen. Hij deed het kosteloos. Zo betaalde
Hij de schuld die wij wel hadden moeten, maar niet
konden betalen. Daardoor zijn onze zonden
weggedaan. Er is dan geen vijandschap meer tegen
God. Christus biedt alle mensen vrede met Hem aan.
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woensdag   8 januari

Leesrooster: Exodus 32 vers 15 - 20

Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat
iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Johannes 15 vers 13

Chito Shedden is een visser uit Costa Rica in Midden-
Amerika. Vijfentwintig jaar geleden vond hij op de
oever van een rivier een krokodil. Die had een ernstige
kogelwond aan zijn kop. Chito nam het reptiel mee
naar huis en verzorgde hem een half jaar. Toen was
hij weer opgeknapt. Hij noemde hem Pocho. Hij gaat
zelfs bij het vijf meter lange roofdier in het water en
knuffelt met hem. De meeste mensen vinden hem een
waaghals, maar zelf vertrouwt hij helemaal op zijn
vriendschap met de krokodil.
Wat is ware vriendschap? Het hoogste bewijs is wel
dat je voor een vriend je leven geeft. De Heere Jezus
Christus ging nóg verder: Hij gaf aan het kruis Zijn
leven voor vijanden. Voor mensen die Hem haatten.
Voor schepselen die opstandig waren tegen hun
Maker.
Juist omdat Hij voor hen stierf, kunnen ze gered
worden. Wie nu in de Heere Jezus gelooft, wordt van
een vijand een vriend van Christus. Hij wordt met God
verzoend en Zijn kind. Hij heeft Jezus Christus dan lief
en wil met Hem en voor Hem leven.
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donderdag   9 januari

Leesrooster: Exodus 32 vers 21 - 29

Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van
God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn
genade. Romeinen 3 vers 23 en 24

Malmö is een stad in het uiterste zuiden van Zweden.
Begin januari 2019 kreeg een vijfde deel van alle
ambtenaren daar ontslag. Dat was schrikken voor hen.
Gelukkig was het alleen maar een computerfoutje. Het
leverde wel heel wat werk op. De administratie hoort
natuurlijk op orde te zijn. – Waar mensen werken,
worden fouten gemaakt. Als computers het werk over-
nemen, worden ook fouten gemaakt. Waar God werkt,
is alles foutloos. Met een wat verouderd woord zeggen
we: God is onfeilbaar.
Bij je werk fouten maken, is iets heel anders dan
zondigen. Zonde is ongehoorzaamheid aan de
Schepper. Is het handelen tegen Zijn wil. Is het leven
vanuit eigenwil.
Waarom doen we wat we doen? Omdat God het ons
zegt? Of omdat we het zelf willen? Nu, dat laatste, dát
is zonde. Dan is het inderdaad waar: allen hebben
gezondigd. Daarom kunnen we zo geen van allen de
heerlijkheid van God bereiken. Maar, op grond van het
kruis van Jezus Christus, zal God allen rechtvaardigen
die in Christus en Zijn verlossingswerk geloven.
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vrijdag   10 januari

Leesrooster: Exodus 32 vers 30 - 35

(...) de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf
voor mij heeft overgegeven. Galaten 2 vers 20

Als verloste mensen dienen we nooit te vergeten dat
ons zondige leven ons uiteindelijk in de plaats van
kwelling gebracht zou hebben. De eeuwige straf, ver
van God verwijderd – dát was ons deel geweest.
Vreselijk! Hoe konden we daaraan ontkomen?
God heeft ons de enige weg getoond waarop we
konden ontsnappen: het geloof in Zijn Zoon Jezus
Christus. Hij nam onze plaats in het oordeel in. Wat
een groot geluk voor ons! Nu mogen we Hem, onze
Plaatsvervanger, vol bewondering prijzen.
Hij heeft ons oneindig lief. Toen de soldaten en
knechten van de overpriesters Hem gevangen wilden
nemen, dacht Hij aan Zijn discipelen en vroeg Hij of zij
met rust gelaten konden worden.
Juist in die nacht en de daaropvolgende dag, de dag
van Golgotha, werd Zijn liefde zwaar beproefd. Zijn
volgelingen verlieten Hem, Zijn vijanden omringden
Hem boosaardig. Ten slotte verliet de heilige God Hem
en strafte Hem.
Waarom? Om ónze zonden! Hij nam de plaats in die
wij hadden verdiend. Wat een liefde!
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zaterdag   11 januari

Leesrooster: Exodus 33 vers 1 - 6

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat
niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om
een plaats voor u gereed te maken.         Johannes 14 vers 2

De prijzen van de huizen rijzen de pan uit. Blaricum is
de duurste gemeente. Daar betaalden kopers in 2018
gemiddeld 902.000 euro voor hun stulp. De goed-
koopste gemeente was Delfzijl met ruim 142.000 euro.
De goedkoopste huizen van Noord-Holland staan in
Den Helder: er werd gemiddeld 163.000 euro voor een
huis betaald.
De allerduurste woningen zijn in het Vaderhuis. Opdat
wij daar konden wonen, moest de Heere Jezus de prijs
van Zijn kostbare bloed betalen. Als zondige mensen
konden we daar immers niet binnenkomen. God is
heilig. Hij kan geen zonde in Zijn nabijheid dulden.
Daarom stuurde Hij Zijn eigen Zoon, de Heere Jezus,
naar de aarde. Hij ging naar het kruis. Daar nam Hij
onze zonden op Zich en droeg de straf daarover. Dat
hield in dat Hij stierf. Hij stortte Zijn bloed.
Voor ieder mens die in het geloof de toevlucht tot Hem
neemt en achter Zijn bloed schuilt, gaat de hemel
open. Zijn zonden zijn vergeven. Hij is gerecht-
vaardigd en Gods kind geworden. Hij mag eeuwig
wonen in dat heerlijke Vaderhuis!
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zondag   12 januari

Leesrooster: Mattheüs 26 vers 14 - 25

Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor
korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege
het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God
voor allen de dood zou proeven. Hebreeën 2 vers 9

Wat heerlijk: onze dierbare Meester en Heiland, de op
aarde verachte Jezus van Nazareth, is met heerlijkheid
en eer gekroond!
In de hof van Gethsémané stond het kruislijden als een
verschrikking voor Hem. Hij moest de dood smaken in
z’n hele bitterheid, Hij Die de zonde niet kende en
daarom niet aan de dood onderworpen was.
Hij was op Golgotha onze Plaatsvervanger. Gods
oordeel heeft Hem getroffen. Het was de enige manier
waarop God verheerlijkt kon worden en tegelijk
zondaars voor de eeuwigheid behouden konden
worden. Dat nietsontziende oordeel heeft Hij
gedragen.
Hij heeft Zichzelf zó diep vernederd. Ná het volbrachte
werk heeft God Hem hoog verheven. Hij zit nu aan de
rechterhand van de Majesteit in de hoge. Smaad en
schande liet Hij vrijwillig over Zich komen om Gods
eer te herstellen; nu heeft God Hem de hoogste plaats
van eer en heerlijkheid geschonken!

Uit de kalender Het Rechte Spoor - 2020



maandag   13 januari

Leesrooster: Exodus 33 vers 7 - 11

Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot
zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid
van God in Hem. 2 Korinthe 5 vers 21

Het enorme vrachtschip MSC Zoe verloor in de nacht
van 1 op 2 januari vorig jaar heel wat containers. Die
sloegen op de Noordzee overboord. Ze waren blijkbaar
niet goed vastgezet. De andere containers stonden na
het voorval schots en scheef. Daardoor was het eerst
onduidelijk hoeveel er te water waren geraakt. Het
waren er minstens 345. Een deel van de lading spoelde
aan op de Nederlandse Waddenkust. Direct werd
begonnen met het opruimen van de troep. Half januari
werd het bergingswerk gestart van de containers die
nog op de zeebodem lagen.
Zo zie je maar waartoe een fout kan leiden. De Heere
Jezus daarentegen had niets fout gedaan. Hij was
zonder zonde, maar is voor ons tot zonde gemaakt. Hij
heeft geen enkele zonde gedaan, maar is voor onze
zonden naar het kruis gegaan. Daardoor kan ieder die
in het werk van Jezus Christus gelooft, nu gerecht-
vaardigd worden.
Ons stond het verderf te wachten, maar doordat de
Heere Jezus voor ons stierf, mogen we het Vaderhuis
binnengaan. 
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dinsdag   14 januari

Leesrooster: Exodus 33 vers 12 - 23

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in
de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft,
draagt hij veel vrucht. Johannes 12 vers 24

De Heere Jezus gebruikt dit eenvoudige beeld om aan
te geven dat Zijn dood noodzakelijk was. Zijn leven op
aarde was volmaakt. Er ontbrak niets aan. God vond
een volkomen welbehagen in Hem. Maar door Zijn
leven kon geen enkele zonde worden weggedaan.
Het loon van de zonde is de dood. Alleen door het
storten van bloed kon verzoening worden bewerkt.
Dat wil zeggen: alleen de dood was een oordeel over
de zonde waardoor Gods eer kon worden hersteld. Zó
alleen kon de zonde worden weggedaan. Christus’
volmaakte leven was daartoe niet in staat; Zijn dood
was nodig.
Hij moest naar het kruis gaan, opdat de eer van Zijn
God en Vader werd hersteld en opdat voor zondige
mensen een weg tot redding werd gebaand.
Onze Heiland is gestorven en heeft daardoor een rijke
vrucht voor God voortgebracht. Ontelbare mensen,
vele miljarden, zijn daardoor voor de eeuwigheid
gered. Zij vormen samen het koor van de verlosten die
God en de Heiland de lof zullen toezingen!
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woensdag   15 januari

Leesrooster: Exodus 34 vers 1 - 9

De Schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de
belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het
geloof in Jezus Christus. Galaten 3 vers 22

Het jaar 2017 was het kantelpunt: toen waren voor het
eerst de ongelovigen in Nederland in de meerderheid.
Dat wil zeggen: volgens de cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek. Van de bevolking gaf in
2016 nog 50 procent aan bij een religieuze groepering
te horen; in 2017 was dat gedaald tot 49 procent. Een
belangrijke vraag is: Wat wordt met ‘gelovigen’
bedoeld? Over het algemeen worden daar alle mensen
mee aangeduid die op een of andere manier gods-
dienstig zijn.
Als de Bijbel het over gelovigen heeft, gaat het om
mensen die het geloof in Jezus Christus hebben. Om
hen die beseffen dat zij in de macht van de zonde
gevangen waren, en die hun toevlucht tot de Heere
Jezus hebben genomen. Hij is immers aan het kruis
voor de zonde gestorven. Hij alleen kan ons van de
macht van de zonde bevrijden. Gods belofte van zegen
wordt aan ieder gegeven die in Jezus Christus als z’n
Zaligmaker gelooft.
Hoeveel van zulke gelovigen zullen er in het Neder-
landstalige gebied zijn? En, bent u er één van?
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donderdag   16 januari

Leesrooster: Exodus 34 vers 10 - 18

Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind
onder een van de struiken. Zij ging op een afstand zitten,
zo ver als men met een boog kan schieten, want zij zei:
Laat ik het kind niet zien sterven. Terwijl zij op een
afstand zat, begon ze luid te huilen.

Genesis 21 vers 15 en 16

De stad Wickenburg ligt in de Amerikaanse staat
Arizona. Mensen waren daar in de buurt bezig om een
loslopende stier te vangen. Ze zagen dat de afrastering
van de weg vernield was. Ernaast was een behoorlijk
steile afgrond. Zo’n 15 meter lager lag het wrak van
een auto in een mesquiteboom. Een halve kilometer
verderop vonden ze een 53-jarige vrouw, op het punt
om te bezwijken.
Ze had de macht over het stuur verloren en was naar
beneden gestort. Een paar dagen was ze in de auto
gebleven. Daarna had ze geprobeerd om de bewoonde
wereld te bereiken, maar ze was te zwak.
Hagar en haar zoon Ismaël waren op het punt om van
dorst in de woestijn om te komen. Toen kwam God te
hulp. Als we tot Hem bidden, laat Hij ons nooit aan
ons lot over. Als een mens Hem smeekt om gered te
worden, grijpt Hij zijn hand en bewijst Hij hem
genade. Zo iemand wordt voor eeuwig gered!

Uit de kalender Het Rechte Spoor - 2020



vrijdag   17 januari

Leesrooster: Exodus 34 vers 19 - 27

Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met
ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en
verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.

Mattheüs 9 vers 36

Verschillende keren lezen we in de Evangeliën dat de
Heere Jezus met ontferming over de mensen bewogen
was. Hij had een diep erbarmen met hen. Was dat niet
één van de redenen waarom Hij was gekomen? Hij zag
de ellende, de innerlijke nood en verlorenheid van Zijn
schepselen. Hij wist: het zijn de gevolgen van de
zonde. In Zijn grote liefde was Hij bereid als Mens op
aarde te komen om die oorzaak van de beklagens-
waardige toestand van de mens weg te nemen.
De eeuwige Zoon van God werd geboren en leefde
dertig jaar nagenoeg onopgemerkt. Toen begon Zijn
openbare dienst. Bij iedere stap die Hij deed, bewees
Hij goedheid. Hij bekommerde Zich om hen die
verdrietig of vertwijfeld waren, om hen die naar vrede
zochten.
Op Golgotha straalden Zijn liefde en erbarmen het
helderst. Hij ging daar vrijwillig voor anderen in de
dood. Zelfs toen Hij al aan het kruis hing, smeekte één
van de boosdoeners aan Zijn zijde om erbarmen – en
Hij bewees die!
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zaterdag   18 januari

Leesrooster: Exodus 34 vers 28 - 35

Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij.
U bent mijn Helper en mijn Bevrijder; mijn God, wacht
niet langer! Psalm 40 vers 18

De vorige winter probeerde een 29-jarige man een
leegstaand Chinees restaurant binnen te komen. Niet
door de deur, maar via het kanaal van de afzuigkap.
Hij kwam vast te zitten en hing er twee dagen. Een
buurtbewoner hoorde zacht geroep om hulp. De
brandweer had een uur nodig om hem te bevrijden.
Uitgedroogd en uitgeput, werd de man in het
ziekenhuis opgenomen.
Als een mens tot God om hulp roept, wacht Hij geen
seconde. Hij treuzelt niet, maar steekt direct Zijn
helpende hand uit. God bevrijdt hem van zijn zonden.
Daar zijn wel twee dingen voor nodig.
Het eerste ís al gebeurd: de Heere Jezus moest Gods
rechtvaardige straf over onze zonden dragen. Dat
heeft Hij gedaan aan het kruis. Hij ging in de dood.
Het tweede wat gebeuren moet, ligt bij ons: wij
moeten ‘om hulp roepen’. God vergeeft ieder mens
graag en van harte. Maar Hij doet dat pas als iemand
zijn zonden belijdt en om vergeving smeekt. Als een
mens dat doet, bevrijdt God hem vol liefde!
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zondag   19 januari

Leesrooster: Mattheüs 26 vers 26 - 35

Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen,
was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden
hebben. Jesaja 53 vers 2

Peter de Grote (1672-1725), de tsaar van Rusland,
vertrok in 1697 onder andere naam naar Zaandam. Hij
werkte er als scheepstimmerman om de modernste
technieken van die tijd te leren kennen. Hij woonde in
een klein huisje, kookte zelf zijn potje en maakte zelf
zijn bed op. Toch hield hij geen moment op de
Russische alleenheerser te zijn.
De Zoon van God was de Heere van de heerlijkheid.
Hij schiep de dingen die niet waren; Hij draagt ze alle
door Zijn kracht. En Hij daalde af door als Mens in
deze wereld geboren te worden. Jozef, de man van Zijn
moeder, was timmerman. Hij oefende ook Zelf dat
beroep uit. En toch hield Hij geen moment op de
eeuwige God te zijn.
Hij was op aarde een Vreemdeling, zonder thuis. Hij
begon Zijn openbare dienst en trok rond om de bood-
schap te verkondigen die Hij van Zijn Vader had
ontvangen. Vossen hebben holen, vogels hebben
nesten, maar Hij had geen plaats om Zijn hoofd neer
te leggen. Uiterlijk gezien, was er geen heerlijkheid,
maar Hij is de Heerlijkste van allen!
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maandag   20 januari

Leesrooster: Mattheüs 3 vers 1 - 6

Daarom kan het Koninkrijk der hemelen vergeleken
worden met een zeker koning die afrekening wilde
houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen,
werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend
talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf
zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen (...)

Mattheüs 18 vers 23 tot en met 25

In Amerika zitten 49.000 mensen levenslang in de cel.
Vaak worden straffen daar ‘gestapeld’. De rechter legt
dan niet één straf op voor alle begane misdaden, maar
voor elke overtreding apart een straf en die worden
bij elkaar opgeteld. Absolute koploper is Charles Scott
Robinson. Hij had heel wat zedenmisdrijven gepleegd
en kreeg een straf opgelegd van 30.000 jaar cel.
Vergeleken met de eeuwigheid, is dat maar een zucht.
Wij zullen nooit de straf voor onze vele zonden
kunnen uitzitten. God is zó heilig, daaraan kunnen wij
nooit voldoen.
Wat kunnen we dankbaar zijn dat God voor een
oplossing heeft gezorgd! Anders zouden we tot in
eeuwigheid moeten boeten. Nu kunnen we op grond
van het kruis van Jezus Christus volle vergeving
ontvangen. God scheldt ieder die gelooft, alle schuld
kwijt. Hij opent Zijn armen en Zijn hemel voor ons!
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dinsdag   21 januari

Leesrooster: Mattheüs 3 vers 7 - 12

Plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse
legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de
hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een
welbehagen. Lukas 2 vers 13 en 14

De engelen zeiden tegen de herders in de velden rond
Bethlehem: “Vrede op aarde!” Hoeveel is van deze
vrede vandaag de dag om ons heen te zien?
Om vrede op aarde te bewerken, moest God eerst de
Heiland van de wereld naar de aarde sturen. Deze
Redder kwam om de mensen te verlossen uit de
ellende waarin ze door de zonde terecht waren
gekomen. Hij wilde hen bevrijden uit de macht van de
satan. Deze Redder is niemand anders dan Gods eigen
Zoon.
In hun haat jegens God hebben de mensen Hem echter
verworpen en gekruisigd. Wíj hebben dat gedaan! Nog
steeds is de Heere Jezus de in de wereld Verworpene
en Gekruisigde. Maar juist door dat kruis heeft Hij
vrede gemaakt. Door daar Zijn bloed te storten,
volbracht Hij het verzoeningswerk. Gods eer is
hersteld. Hij staat nu klaar om elk mens met open
armen te ontvangen. Wie tot Hem gaat, krijgt deel aan
die vrede. Zo is er nu vrede op aarde: in de harten van
al Gods kinderen.
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woensdag   22 januari

Leesrooster: Mattheüs 3 vers 13 - 17

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het
Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 14 vers 6

Het Noordhollands Kanaal werd in zes jaar gegraven,
van 1819 tot en met 1824. Het was toen het breedste
en diepste kanaal ter wereld. Voor ‘normale’ bruggen
was dat te breed. Daarom werden er vlotbruggen
gebouwd. Die bij Koedijk is de oudste van zijn soort.
De drijvende delen moesten vervangen worden. Onder
toezicht van Monumentenzorg werden het exacte
kopieën. Vandaag een jaar geleden werden de nieuwe
vlotten geplaatst. – Je kunt wel een breed kanaal
graven, maar je wilt toch ook naar de overkant
kunnen! Door de zonde van de mens ontstaat een
diepe kloof tussen hem en God. Hoe moet die over-
brugd worden?
De Heere Jezus Christus gaf het Zelf aan: Híj is de
Weg. Niet een, maar de Weg. Alleen via Hem kunnen
we bij God de Vader komen.
Daar heeft Hij wel onnoemelijk veel voor moeten
lijden. Hij is ervoor naar het kruis gegaan. Daar heeft
Hij het oordeel van God over onze zonden gedragen.
Zo heeft Hij de brug geslagen naar God. Nu moeten wij
daar nog overheen gaan: door te geloven in Hem!
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donderdag   23 januari

Leesrooster: Mattheüs 4 vers 1 - 7

Petrus zei tegen hem: Eneas, Jezus Christus maakt u
gezond. Handelingen 9 vers 34

Het probleem is bekend: bacteriën passen zich aan en
worden steeds beter bestand tegen antibiotica. Als
zo’n zogeheten superbacterie een infectie veroorzaakt,
kan die niet meer behandeld worden. Daar sterven
jaarlijks alleen al in Europa 33.000 mensen aan.
Onderzoek liet zien dat zeker driekwart van de
mensen die door zo’n bacterie worden besmet, de
infectie oploopt in een ziekenhuis.
Lekker! Je gaat naar het ziekenhuis om geholpen te
worden, zodat je beter wordt, maar het tegendeel
gebeurt. Natuurlijk hebben miljoenen baat bij hulp in
ziekenhuizen, maar je zult maar net bij de ‘pechvogels’
horen!
Jezus Christus maakte Eneas gezond. De man was al
acht jaar verlamd, maar stond direct op.
Wat veel belangrijker is: de Heere Jezus wil ons allen
‘genezen’ van de zonde. Hij werd op het kruis door
God tot zonde gemaakt; zo stierf Hij. Op die wijze
deed Hij de zonde weg. Wie zich nu tot God bekeert en
de Heere Jezus vraagt ook zijn Verlosser te worden,
ontvangt vergeving. Alle zonden zijn dan eeuwig weg!
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vrijdag   24 januari

Leesrooster: Mattheüs 4 vers 8 - 17

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de
Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de
toorn van God blijft op hem. Johannes 3 vers 36

Kan het nog duidelijker worden gezegd? Het eeuwige
leven en de blijvende toorn van God: ze hangen samen
met het wel of niet geloven in de Zoon van God.
Waarom weigeren zoveel mensen de Bijbel te geloven?
‘Mijn gevoel zegt mij dat ...’ Of: ‘Dat is niets voor mij,
want ik ben een te groot zondaar’. Of ook: ‘Ik merk er
niets van dat ik het leven heb’.
Ons gevoel en ons verstand zijn een slecht kompas.
Wie zich door één van die twee laat sturen, krijgt
nooit vrede met God. Nee, die krijg je alleen door het
geloof. Zelfs alleen het geloof dat Jezus Christus heeft
geleefd, de Zoon van God is en aan het kruis is
gestorven, geeft ons niet het eeuwige leven. Dat
gelooft de duivel immers allemaal ook.
Wat mij het nieuwe, het eeuwige leven van God gaf, is
dat ik geloofde dat de Zoon van God voor mij op aarde
is gekomen en dat Hij voor mij is gestorven, om mijn
zonden weg te doen. Wie zo in de Zoon gelooft, mag
zeker weten dat Gods toorn van hem is weggenomen
en dat hij het eeuwige leven heeft ontvangen.
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zaterdag   25 januari

Leesrooster: Mattheüs 4 vers 18 - 25

Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf
door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u
met God verzoenen. 2 Korinthe 5 vers 20

Een jaar geleden begon de zoekactie in de gevangenis
in Heerhugowaard. In ruim een week tijd werden alle
cellen uitgekamd. Er werden speciale speurhonden bij
ingezet. Er kwamen drugs en verboden medicijnen
boven water, ook dertien mobiele telefoons. Zij bij wie
de spullen werden gevonden, werden gestraft.
Het is in principe onmogelijk om een gevangenis zo te
bouwen en de toegang zo te bewaken dat er echt niets
binnenkomt en uitgaat wat niet mag. Er is maar één
uitzondering: de hel.
Daarin worden allen tot in eeuwigheid opgesloten die
zich tegen God hebben gekeerd en hun zonden niet
willen belijden. Wat is dat een afschuwelijk lot! Nooit
een mogelijkheid om te ontvluchten. Nooit een einde
aan de straf. Nooit enige afleiding of verlichting. Echt,
om je verstand bij te verliezen!
Daarom biedt God alle mensen ook aan om in Zijn
hemel te komen. Ja, Hij smeekt hen Zijn uitnodiging
aan te nemen. In de Naam van Jezus Christus smeken
we u nu: Laat u toch met God verzoenen!
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zondag   26 januari

Leesrooster: Mattheüs 26 vers 36 - 46

Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de
zonden wegneemt. Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de
wereld: Slachtoffer en spijsoffer hebt U niet gewild, maar
U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. Brandoffers
en offers voor de zonde hebben U niet behaagd.

Hebreeën 10 vers 4 tot en met 6

Door Israël zijn in opdracht van God talloze dieren als
offers gebracht. Vele liters bloed hebben gevloeid en
zonden zijn er tijdelijk door bedekt, maar er is niet
één zonde werkelijk door weggedaan. Dat kon ook
niet. Wat mensen misdreven, moet door een mens
worden hersteld. Maar die mens moest wel zélf
zonder zonde zijn. Een gebrekkig dier kon ook niet
dienen als offer. Het moest volmaakt zijn. Maar
volmaakte mensen waren er niet!
Dáárom kwam de Zoon van God naar de aarde. Hij
werd Mens. Jezus Christus werd geboren. Hij ontving
een lichaam van vlees en bloed. Is het geen wonder?
Hij werd geboren om te kunnen sterven!
Hij ging aan het einde van Zijn leven naar Golgotha en
werd gekruisigd. Hij offerde Zichzelf op aan God en
stortte Zijn bloed. Het was kostbaar bloed, het bloed
van Gods eigen Zoon, de reine en volmaakte Mens. Dát
bloed alleen behaagt God en neemt de zonde weg!
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maandag   27 januari

Leesrooster: Numeri 9 vers 1 - 5

(...) zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade
over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven.

Romeinen 5 vers 18

De Caribische Zee is de belangrijkste route voor drugs-
smokkelaars vanuit Zuid-Amerika. Eind januari 2018
was het weer raak: het marineschip Zr.Ms. Zeeland
onderschepte een transport van ruim 2.000 kilogram
coke. Straatwaarde: zo’n honderd miljoen euro.
Hoeveel mensen zouden door zo’n partij drugs
richting de dood worden gedreven? – Door het sterven
van de Heere Jezus is het eeuwige leven voor alle
mensen binnen handbereik gekomen. Ze hoeven hun
hand er maar naar uit te strekken!
Die éne rechtvaardigheid waarover de dagtekst
spreekt, is het sterven van de Heere Jezus Christus.
Hij ging in gehoorzaamheid aan God naar het kruis om
daar de straf over onze vele zonden te dragen. Door
die éne daad van Hem stroomt Gods genade naar alle
mensen toe. Het heil wordt iedereen aangeboden. Het
is dus werkelijk binnen handbereik.
Wie die genade wil aannemen, moet zijn hand
uitsteken. Hij moet Gods aanbod aanvaarden. Daartoe
moet hij op zijn knieën gaan en zijn schuld erkennen.
Op dat moment ontvangt hij het eeuwige leven!
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dinsdag   28 januari

Leesrooster: Numeri 9 vers 6 - 14

De zieke antwoordde Hem: Mijn heer, ik heb geen mens
om mij in het badwater te werpen wanneer het water in
beroering gebracht wordt. Johannes 5 vers 7

Deze man was al 38 jaar ziek. Zó lang lag hij al te
wachten op de dag dat hij als eerste in het water kon
afdalen als dat door een engel in beweging werd
gebracht. Hij was echter te ziek om zichzelf te helpen.
Daarbij was hij wel omringd door talloze mensen,
maar van hen kwam niemand hem te hulp. Hij was er
simpel toe veroordeeld daar tot zijn dood te blijven
liggen.
Is het nu anders?
Als iemand door zijn zonden in nood is gebracht, wie
geeft dan verlichting van de pijn? Als het besef door-
dringt van eeuwige verlorenheid door eigen schuld,
wie biedt dan verzachting?
Er ís Iemand Die de nood begrijpt. Het is de Man uit
Johannes 5. Het is de grote Geneesheer: Jezus
Christus, de Zoon van God. Hij komt te hulp. Hij
begrijpt wat in onze harten omgaat. En Hij biedt
redding aan. We hoeven niet te wachten op het
ingrijpen van een engel. De Meester van de engelen
staat ons bij!
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woensdag   29 januari

Leesrooster: Numeri 9 vers 15 - 23

Laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het
water des levens nemen, voor niets.

Openbaring 22 vers 17

Jan en Jolanda werden door iedereen omschreven als
aardige mensen. Vandaag precies een jaar geleden
stonden ze echter voor de rechtbank: hij kreeg vier en
zij drie jaar cel. Van augustus 2017 tot de zomer van
2018 trok het stel door Nederland. Ze overnachtten in
hotels, maar betaalden nooit. Ze hadden altijd hun
smoesjes klaar en beloofden steeds om alsnog te
betalen, maar dat gebeurde nooit. Uiteindelijk
strandde het schip.
Wie gratis onderdak met eten en drinken wil, moet
naar de Heere Jezus Christus gaan. Ieder wordt zelfs
uitgenodigd om dat te doen.
Wie in Hem gelooft en Hem als z’n Zaligmaker
aanneemt, ontvangt een eeuwige woonplaats in de
hemel. Hij mag voor altijd bij Hem en bij God de Vader
leven. Ook ontvangt hij voedsel en drinken – niet voor
zijn maag, maar voor zijn hart. Het verlangen naar
waarachtig geluk wordt zo gestild. Zo iemand wordt
volkomen gelukkig. En dat alles: voor niets. We
hoeven er niet voor te betalen. Dat heeft de Heere
Jezus al aan het kruis gedaan: de prijs van Zijn leven.
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donderdag   30 januari

Leesrooster: Numeri 10 vers 1 - 10

HEErE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en
mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten.

Psalm 139 vers 1 en 2

In juni 2015 verdronk een 29-jarige vrouw in een
rivier in Suriname. Haar vriend beweerde voor de
rechtbank dat het een ongeluk was. Twee weken
ervoor had zij een verzekering afgesloten: bij haar
overlijden zou haar vriend 300.000 euro krijgen.
Zowel de Surinaamse politie als de verzekeraar Dela
hadden zo hun twijfels.
Het is voor mensen vaak onmogelijk om vast te stellen
wat iemand werkelijk denkt. Ook voor rechters. God
weet dat gewoon. Hij is de Alwetende.
God zal dan ook nooit iemand straffen voor iets wat
hij niet heeft gedaan. Gelukkig, want vals beschuldigd
en gestraft te worden, vinden we verschrikkelijk!
Omgekeerd: God zal voor álles wat we hebben
misdaan, vergelding eisen. Er glipt niets tussendoor.
Dát is pas vreselijk! Dat betekent immers het eeuwige
oordeel in de poel van vuur.
Wie zijn zonden voor God belijdt en in Jezus Christus
en Zijn kruis gelooft, ontvangt vergeving van al z’n
zonden. Hoe heerlijk, ook dan vergeet God er niet één!
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vrijdag   31 januari

Leesrooster: Deuteronomium 31 vers 1 - 8

Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit
water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van
het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen
dorst meer krijgen. Johannes 4 vers 13 en 14

Een mens drinkt tijdens zijn leven de enorme
hoeveelheid van gemiddeld 75.000 liter water. Aan
zulk water dacht de Samaritaanse vrouw, aan het
water dat zij uit de put haalde. Inderdaad, na het
drinken daarvan zou zij steeds weer opnieuw dorst
krijgen.
Als de Heere Jezus ons water te drinken geeft, wordt
onze dorst voor altijd gelest. Ieder mens heeft dorst
naar vrede, want hij heeft geen vrede in zijn hart.
Naar blijdschap, want de pret die in de wereld te
beleven valt, is geen ware vreugde. En naar geluk,
want zonder God is geen echt geluk te vinden.
De Heere Jezus geeft dat allemaal. En die vrede, die
blijdschap, dat geluk zijn volkomen. Ze houden eeuwig
stand. Natuurlijk zullen we op aarde dagen hebben dat
we die vrede en vreugde niet zo sterk ervaren. Soms
misschien wel helemaal niet. Maar niemand kan van
ons afnemen dat we door het geloof in de Heere Jezus
Christus kinderen van God zijn en de eeuwigheid
gelukkig bij Hem mogen doorbrengen.
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