
Zaterdag 1 januari – Nieuwjaarsdag

Lezen: Matteüs 3:7-17 
Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. (vs. 17)

Fijn als je op de eerste dag van dit jaar het dagboekje hebt opengeslagen! 
Allereerst veel heil en zegen toegewenst. Misschien niet meer een 
veelgebruikte wens, maar wel een inhoudsvolle. Ons wordt heil, heelheid, 
toegewenst en daarbij de zegen van God. Van harte hoop ik dat je in de 
omgang met God heil en zegen ervaart in het leven van alledag.
We lezen dit jaar uit het evangelie volgens Matteüs. De eerste hoofdstukken, 
over Jezus’ geboorte, lezen we in de kersttijd van dit jaar. Vandaag lezen we 
over een bijzondere gebeurtenis op de drempel van Jezus’ openbare optreden: 
op zijn verzoek doopt Johannes Hem in de Jordaan. Eerst weigert Johannes: hij 
zou door Jézus gedoopt moeten worden. Maar Jezus zegt dat God het zó wil. 
Als Jezus gedoopt is, klinkt Gods stem uit de geopende hemel en bevestigt 
God dat Jezus de Zoon is van wie Hij houdt.

Zondag 2 januari

Lezen: Matteüs 4:1-11
De mens leeft niet van brood alleen … (vs. 4)

Wat is het fijn als je ’s morgens naar school gaat en je moeder of vader roept je 
bij het weggaan toe: ‘Dag lieverd, een fijne dag gewenst.’ Zo’n groet bevestigt 
je bestaan als geliefd kind, wat er die dag ook gebeuren zal. Als God Jezus 
zijn geliefde Zoon noemt, in wie Hij vreugde vindt, bevestigt Hij daarmee ook 
het bestaan van Jezus en de opdracht die Hij op aarde heeft. Het zal Jezus 
gesterkt hebben in zijn vertrouwen op zijn Vader en moed hebben gegeven. 
Dat blijkt Hij kort daarop hard nodig te hebben als Gods tegenstander, de 
duivel, Hem probeert tegen God op te zetten. Steeds weet Hij de voorstellen 
van de duivel te weerstaan door woorden van God aan te halen. Tot driemaal 
toe zegt Jezus: ‘Er staat geschreven …’ En tot driemaal toe blijken de woorden 
van God krachtig genoeg om de duivel de mond te snoeren. Doen wij dat ook? 



Maandag 3 januari

Lezen: Matteüs 4:12-25
Kom, volg Mij … En grote groepen mensen volgden Hem … (vs. 19, 25)

Hoeveel volgers heb jij op de sociale media? En wie volg je zelf? In het digitale 
tijdperk waarin we leven, neemt het volgen van belangrijke mensen een 
grote plaats in. Jong en oud kijken en luisteren dagelijks naar wat hun idool 
hun voorhoudt. Denk nu niet dat het volgen van iemand of het hebben van 
volgers alleen iets van deze tijd is. Als Jezus zijn werk in het openbaar begint, 
zorgt Hij er eerst voor dat Hij een groep volgers om zich heen verzamelt. Hij 
roept mensen bij hun naam en nodigt hen uit Hem te volgen. Die groep zal 
uitgroeien tot de twaalf vaste leerlingen van Jezus. Jezus bekwaamt hen om 
net als Hij Gods liefde in woord en daad uit te dragen. Zo wordt het goede 
nieuws dat Jezus brengt, verspreid en zijn er vele mensen die Hem volgen. 
Wij ook?

Dinsdag 4 januari

Lezen: Matteüs 5:1-10
Hij nam het woord … (vs. 2)

Als Jezus in deze tijd op aarde leefde, had Hij ongetwijfeld miljoenen volgers 
op social media. Waarom? Omdat Hij wat te zeggen had en dat ook deed. 
Hij nam uitgebreid de tijd en de moeite om zijn leerlingen en volgers zijn 
opvattingen te vertellen. En die waren zo opzienbarend dat ze uiteindelijk 
in de evangeliën terechtgekomen zijn en nog steeds gelezen en nageleefd 
worden. Over volgers gesproken … Durf je het aan om te lezen welke groepen 
mensen Jezus gelukkig prijst? Vergis je niet, het zijn niet de groepen die 
vandaag de dag hoog aangeschreven staan, zoals de rijken, de influencers, 
de machtigen  … Integendeel, Jezus noemt precies de tegenovergestelde 
groepen. Zij die op alle fronten niet mee lijken te doen, staan bij Jezus voorop. 
Dat is nou eens goed nieuws! Het nieuws van Gods Koninkrijk. Volg Jezus! 



Woensdag 5 januari

Lezen: Matteüs 5:11-16
Jullie zijn het zout van de aarde. (vs. 13)

Als je iemand klakkeloos volgt, kun je makkelijk een meeloper worden! Iemand 
die niet zelf nadenkt en voor zoete koek slikt wat een ander hem voorhoudt. 
Nou, zo werkt het niet als je volger van Jezus bent. Dan laat je een ander 
geluid horen in de wereld. Een geluid dat geen mensen uitsluit, maar ieder 
mens accepteert als een uniek mens dat net zo veel bestaansrecht heeft 
als jij. Mooi, toch? Zo’n ander geluid geeft kleur en fleur aan de wereld en 
laat elk mens tot bloei komen. Jezus noemt zulke mensen het zout van de 
aarde. Je weet toch hoe aardappelen zonder zout smaken …? Mét zout is het 
een smakelijk product, maar zonder zout zijn ze niet te eten. Zo werkt de 
aanwezigheid van volgers van Jezus in de wereld. Zij brengen net als Jezus 
een stukje hemel op aarde! 

Donderdag 6 januari – Driekoningen

Lezen: Matteüs 5:17-20
Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft … (vs. 19)

Geboden en verboden: we zijn er niet dol op en toch kunnen we niet zonder. 
Stel je voor dat er geen verboden meer zijn in het verkeer: je zou niet ver 
komen! Het vreemde is dat wij geneigd zijn zelf te bepalen of een gebod 
belangrijk genoeg is om op te volgen. We zullen niet snel met een fiets de 
snelweg op gaan, maar wel makkelijk het rode voetgangerslicht negeren.
Je niet houden aan ogenschijnlijk kleine geboden is van alle tijden. Jezus heeft 
daar een duidelijke mening over. Als zijn volgers denken dat Hij geboden 
afschaft, dan hebben ze het mis. De manier waarop Hij ze interpreteert, laat 
juist zien dat Hij ze serieus neemt en tot hun doel laat komen. De joodse 
leiders wilden er nog weleens hun eigen invulling aan geven. Zo werkt het 
niet. Elk gebod, hoe klein ook, vraagt om opvolging. Overdenk eens hoe jij 
omgaat met Jezus’ woorden.



Vrijdag 7 januari

Lezen: Matteüs 5:21-26
… ieder die in woede tegen zijn zuster of broeder tekeergaat … (vs. 22)

Heb je nog nagedacht over hoe jij omgaat met Jezus’ woorden? Volg je ze 
nauwgezet op of neem je het niet zo nauw? 
Vandaag lezen we hoe Jezus concreet invulling geeft aan de aloude 
voorschriften. In de tien geboden staat dat het verboden is om een moord te 
begaan. En ongetwijfeld is het grootste deel van de mensheid het hiermee 
eens. Maar Jezus gaat een stapje verder en zegt dat je net zo verkeerd bezig 
bent als je in woede tegen je broeder of zuster tekeergaat. Snap je ’m? Je 
vermoordt dan wellicht iemand niet daadwerkelijk, maar met je woedende 
woorden doe je eigenlijk hetzelfde. Je kunt dus zelfs met woorden iemand 
doodslaan, hem geen levensruimte gunnen. Jezus spitst het nog toe: als je 
een offer brengt en je herinnert je dat je een verwijt hebt tegen iemand, ga 
het dan eerst in orde maken, anders heeft goeddoen geen zin. Doen!

Zaterdag 8 januari

Lezen: Matteüs 5:27-30
Pleeg geen overspel. (vs. 27)

Kerkgangers hoorden in het verleden elke zondag de tien geboden voorlezen, 
waaronder het gebod: Pleeg geen overspel. Nú leven we in een tijd waarin 
er reclame gemaakt wordt om een tweede liefde te beginnen. Lees: een 
tweede relatie. Je moet jezelf immers een beetje geluk gunnen? Af en toe 
een slippertje of een spannende date moet kunnen. Vind je het dan gek dat er 
zo veel mensen teleurgesteld zijn in de liefde. Jezus roept zijn volgers op zich 
aan de oude, vertrouwde geboden te houden. En opnieuw dringt Hij door tot 
de kern. Als je naar iemand kijkt en hem of haar begeert, dan is er in je hart al 
overspel gepleegd. Zo is het toch? Het begint toch vanuit de begeerte van je 
hart? Of ben jij zo iemand die zegt dat de kleding of het gedrag van de ander 
de aanleiding was? Maak jezelf niets wijs en neem verantwoordelijkheid voor 
je eigen gedrag.



Zondag 9 januari

Lezen: Matteüs 5:31-42
Jullie hebben ook gehoord … En Ik zeg jullie … (vs. 33, 34)

‘Mag het een onsje meer zijn?’, vraagt de slager. Natuurlijk mag dat, het is ook 
moeilijk om precies op het gevraagde gewicht uit te komen. Stel jij die vraag – 
mag het wat meer zijn? – weleens aan iemand die iets van je vraagt? Vraag: 
Wil je mij helpen? Antwoord: Kan ik iets meer voor je doen? Heb je wat eten 
voor me? Kan ik je nog wat extra’s geven? Meestal zijn wij niet zo vrijgevig 
als het om tijd, geld en goederen gaat. We zijn al tevreden als we precies doen 
wat nodig is.
Jezus bepaalt ons opnieuw bij de oude, vertrouwde geboden. Het lijkt wel of 
Hij ons uitdaagt, want Hij gaat steeds een stapje verder dan er staat. Hij komt 
opzettelijk met extreme voorbeelden. Zo probeert Jezus zijn volgers inzicht 
te geven in hun handelen. Het gaat om de intentie waarmee je iets doet en 
niet alleen om de daad. 

Maandag 10 januari

Lezen: Matteüs 5:43-48
Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? (vs. 46)

Opnieuw gaat Jezus een stapje verder. Het gaat er niet alleen om je naasten 
lief te hebben. Dat is een normale houding, ze zullen jou ook liefhebben. Maar 
bijzonder is het niet. Mensen die zonder God leven, doen precies hetzelfde.
De uitdaging die Jezus ons meegeeft, is dat je je vijand lief moet hebben, dat 
wil zeggen: niets doen wat zijn bestaan kapotmaakt en bidden voor wie jou 
beschuldigt.
Ga er maar aan staan: de persoon die jou kwaad doet, liefhebben.
Toch is dat precies wat Jezus zelf ook doet. Hij zal ons kwaad voor zijn rekening 
nemen, uit liefde. Daarom kon Hij zeggen dat Hij gekomen is om de oude 
woorden tot vervulling te brengen, en daagt Hij zijn volgers – en ons dus – uit 
om Hem daarin na te volgen. Zullen we proberen deze uitdaging aan te gaan?


