
zaterdag 1 januari

… een licht der volken … Jesaja 49:6

Deze maand maken we een reis door Jesaja 49 tot 
en met 66. De profeet spreekt van herstel voor 
Israël en terugkeer uit de ballingschap. God ont
fermt Zich weer over zijn volk. De Knecht des 
heren speelt hierin de hoofdrol. Vandaag lezen we 
hoever zijn heil reikt. God maakt Hem tot een licht 
voor de volken. Dat omvat de hele wereld. Kleiner 
kan Gods liefde niet zijn. Simeon ziet in Jezus dat 
licht. Een openbaring voor mensen als u en ik! 
Herstel voor Israël. Reeds Jesaja 49 trekt beide bij 
elkaar: Israël en de wereld. Israël alléén is te wei
nig. Overal in de wereld klonken pas weer kerst
liederen. In het kind Jezus is het licht wereldwijd 
doorgedrongen. Met Simeon mogen wij meezin
gen: mijn ogen hebben uw heil gezien.
Ziende op Jezus gaan we met vertrouwen het 
nieuwe jaar in.
In zijn licht wensen wij elkaar een gezegend 2022!

Jesaja 49:5-7; Lucas 2:29-32 
Gezang 68

Nieuwjaarsdag
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Wandelen en rennen (1)

Mijn ouders renden de hele week om het de klan
ten naar de zin te maken en hun gezin te laten 
draaien. Ze hadden een kruidenierszaak in hun 
geboortestad Den Helder. Mijn vader was er trots 
op en mijn moeder vond het een ramp. Zij wilde 
zich aan haar kinderen wijden en verder niet. Nu 
rende zij van de keuken naar de winkel en weer 
van de toonbank terug naar het fornuis of naar de 
kinderen en vader ‘rende’ op een transportfiets 
door de hele stad van de ene klant naar de andere. 
Ze hadden een druk leven en zelfs als de winkel 
gesloten was, klopten er nog klanten die iets ver
geten waren op het raam van onze woonkeuken.
Op zondagmiddag renden ze niet. Dan gingen ze 
met ons wandelen. We liepen zonder haast in onze 
zondagse kleren naar het huisje van opa en oma 
aan de voet van de dijk. Dat was, zeker voor een 
jongen, een interessante tocht. Eerst gingen we 
over een kleine en een grote brug en langs de Zee
vaartschool met de hoge trap en de stoere zee
mansbeelden aan de gevel, daarna kwamen we op 
de Buitenhaven, het domein van de Koninklijke 
Marine. 
Aan de landzijde stonden grote gebouwen met 
kanonnen uit vroegere zeeslagen in het park 
ervoor en daar was ook de provoost, de marine
gevangenis. 

(wordt vervolgd)
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zondag 2 januari

… de here heeft mij vergeten. Jesaja 49:14

‘Je bent me zeker vergeten?!’ Een bekende klacht 
als iemand weinig bezoek krijgt. Israël voelde zich 
zeventig jaar lang vergeten. In ballingschap, weg
gevoerd van eigen erf. In den vreemde moesten ze 
een nieuw leven opbouwen. Maar de Here heeft 
hun klagen wel gehoord! ‘Heb Ik jullie verlaten, 
jullie vergeten?’ De Here had kunnen tegenwer
pen dat zij juist Hém vergaten! Maar God laat zijn 
profeet heel wat anders zeggen: Hoe zou Ik kún
nen? Kan een vrouw haar eigen baby vergeten? Al 
zou ze dat ook doen, dan nog. Toch vergeet Ik jul
lie nooit! Integendeel. Jullie namen staan in mijn 
hand geschreven. Dat zien jullie weliswaar niet, 
maar Ik zie dat heel goed! Wat je beslist niet mag 
vergeten, kun je op een kladje schrijven. Maar dat 
kan wegraken. Wat in je hand staat, is altijd bij je. 
Zo is ook uw en mijn naam altijd bij God.

Jesaja 49:13-16; Psalm 42:10-11
Gezang 409:1,3
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Wandelen en rennen (2)

Daar ging mijn vader in zijn heilssoldatenuniform 
op zondagmorgen naar binnen om de gevangenen 
te bezoeken. Hij vertelde daar nooit iets over, maar 
het bijbeltje dat hij meenam, wordt als een relikwie 
in onze familie bewaard. 
Ik liep met mijn zusje liever langs de waterkant om 
naar de oorlogsschepen met de matrozen en de 
kanonnen te kijken. Hoe groter de schepen, hoe 
mooier we het vonden. Daar lagen ook onderzeeërs, 
meestal een paar naast elkaar. Die waren klein, net 
sigaren die op het water dreven, en ze hadden maar 
één kanon, maar ze waren wel heel geheimzinnig. 
Wat een ontzagwekkende wereld daar aan de Bui
tenhaven. ‘Bij de marine gaan’ was dan ook mijn jon
gensdroom. Als we dan nog langs de Texelse Boot 
waren gewandeld kwamen we aan de dijk.
Bij opa en oma was het ook rennen en wandelen. 
Het voorkamertje van hun huis was doordeweeks 
de schoenmakerswerkplaats van opa, maar op 
zondag zag je daar niets van. De hele schoenmake
rij was verstopt – ik weet niet hoe – en je zag alleen 
het orgel, een rond tafeltje en een paar stoelen. 
Daar zaten de jongste zoon die voor dominee 
leerde met zijn verloofde. Wij werden in het ach
terkamertje ontvangen. Wegens ruimtegebrek gin
gen we al vlug naar buiten om op de dijk te spelen, 
maar eerst moesten we opa en oma begroeten. 

(wordt vervolgd)
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Jesaja 50:7-10; Psalm 25:1-5
Gezang 427:1,5

… daarom werd ik niet te schande … Jesaja 50:7

Jesaja doelt op de Knecht des Heren. Een midde
laarsfiguur. Een bruggenbouwer, die namens God 
optreedt ten behoeve van zijn volk.
Hij krijgt veel voor de kiezen. Men geeft hem rake 
klappen. Ze trekken aan zijn baard. Ze spuwen 
hem in het gezicht. De profeten weten er alles van! 
Een profeet is in zijn vaderstad niet geëerd. Jezus 
zegt het met zoveel woorden. Profeten gaan dwars 
tegen de heersende (wan)orde in. Zij komen in 
Gods naam op voor recht en gerechtigheid. Heel 
veel tegenstand ondervinden zij van wie de dienst 
uitmaken. Waar zijn ze aan begonnen? En toch. Ze 
geloven erin. In hun boodschap. Ja, ze geloven in 
hun God.
Daarom weten ze dat ze niet te schande worden. 
In datzelfde vaste vertrouwen mag ook u vandaag 
getuigen voor de Here. Hij laat u niet voor joker 
staan, wat er ook gebeurt.

maandag 3 januari
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Wandelen en rennen (3)

Bij het raam stond de stoel van opa en daar zat hij 
als een echte ‘pater familias’ in zijn driedelig kos
tuum. Hij was omringd door indrukwekkende 
attributen: het pijpenrek hing achter hem, de kope
ren tabakspot en de asbak stonden op de rooktafel 
naast hem. Hoe de koektrommel op de tafel eruit
zag, weet ik ook nog precies. 
Ik herinner mij niet dat oma ooit zat. Zij liep en 
zorgde. Ik begrijp nu dat die kleine achterkamer 
haar ‘renbaan’ was. Daar bracht zij haar zes kinde
ren groot en daar toverde zij met heel weinig huis
houdgeld maaltijden voor acht personen op tafel.
Ik zou mijn ouders nog weleens willen vragen of 
het zondagmiddagritueel voor hen ook ‘wande
len’ was. Misschien hoorde het wel bij het ‘rennen’ 
van de hele week. Hun leven stond bol van de 
plichten en misschien was dit er een van. Rennen 
doe je uit plicht, wandelen doe je in vrijheid. Mis
schien is de beweging gelijk en kun je niet direct 
zien of iemand ‘rent’ of ‘wandelt’, het verschil zit 
vanbinnen.
Wat is wandelen eigenlijk? Het is bewegen om het 
bewegen. Het doel van wandelen ligt in het wan
delen zelf. Wie ‘loopt’ gaat ergens langs de kortste 
weg naar toe; wie ‘rent’ wordt gejaagd. Alles moet 
‘even vlug’, maar hij komt misschien nergens. 

(wordt vervolgd)

Kruimkens 2022.indd   8Kruimkens 2022.indd   8 07-06-2021   13:2807-06-2021   13:28



Jesaja 51:1-5; 2 Korintiërs 1:3-7
Gezang 67:3

Want de here troost Sion … Jesaja 51:3

De profeet zet hun lijden in een speciaal perspec
tief. Kijk waar jullie vandaan zijn gekomen! Abra
ham, Sara. Beelden van een rots en een 
bronnenschacht. Een zeer moeizaam ontstaan. Een 
onmogelijke geboorte. Hoe volstrekt onmogelijk 
was Israëls allereerste begin! Maar de Here riep, 
zegende en vermenigvuldigde. Zo schiep Hij ook 
hemel en aarde. Uit niets, uit een onvruchtbare, 
maakte God een talrijk volk. Zo werkt Hij altijd 
weer, in heel de geschiedenis van Israël. Dan krij
gen de mensen weer hoop. U jaagt de gerechtig
heid niet voor niets na. U zoekt de Here niet voor 
niets! Zo troost de Here Sion. Een woestijn wordt 
een paradijs. Een wildernis komt tot volle bloei. 
Klagen wordt tot blijdschap en vreugde. Er wordt 
weer gezongen! Geen euforie. Gefundeerde troost. 
Het slaat ergens op. Paulus noemt de Here ‘de 
God van álle vertroosting’ (2 Kor. 1:3). Hij troost 
ons in al onze druk.

dinsdag 4 januari
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Wandelen en rennen (4)

Wie ‘slentert’ is doelloos, zo valt het leven stil, maar 
wie ‘wandelt’ heeft zijn doel al bereikt. Hij geniet 
van de weg, ook al hoopt hij ergens aan te komen. 
‘Wandelen’ heeft een ondertoon van vreugde en 
vrijheid.
Zo wordt het eenvoudige woordje ‘wandelen’ aan
duiding van een kwaliteit van leven. In Bijbeltek
sten kun je ‘wandelen’ dikwijls vervangen door 
‘leven’. Wandelen met God is leven met God. Je 
weet van een doel en van een thuiskomst in het 
verschiet, maar de weg gaat vóór het doel. Je wan
delt vandaag en met deze Reisgenoot en je wordt 
een wandelaar voor het leven. Gods wegen zijn 
geen snelwegen, maar wandelpaden.
Wandelen moet je leren en ‘rennen’ moet je afleren. 
Ik weet er alles van. Ik was van huis uit belast met 
een overdosis plichtsbesef en prestatiedrang en 
het duurde jaren eer ik een beetje tot rust kwam. 
Als ik als predikant zat te studeren hoorde ik de 
stem van mijn moeder die niet wilde dat je over
dag een boek las: ‘Heb je niets beters te doen?’ Als 
ik dan op bezoek ging bij zieken en ouden hoorde 
ik een tegenstem. Die was van mijn leermeester 
professor doctor G.C. van Niftrik: ‘Wie niet stu
deert is niet bekeerd.’

(wordt vervolgd)
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Jesaja 51:9-11; Exodus 14:13-16
Gezang 34:1,6

… die de diepte der zee hebt gemaakt tot een weg …
Jesaja 51:10

‘Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor 
de toekomst.’
Met deze waarschuwing worden al te hoge ver
wachtingen getemperd. Dan gaat het over de beleg
gingen die mensen doen. Maar bij Jesaja geeft het 
verleden alle vertrouwen in de toekomst. Immers: 
het is het verleden van Góds handelen! In onze tekst 
grijpt de profeet terug op de klacht van zijn volk.
Waak op, waak op! Dat is een appèl op de Here. 
Dat Hij als voorheen zijn kracht toont. Scheppend: 
in de scheiding van land en zee. Verlossend: Hij is 
de God die een weg baande door de Schelfzee.
De Schepper heeft zijn werk nooit in de steek gela
ten! Hij blijft erbij. Hij treedt op tot redding van 
zijn volk. Schepping en geschiedenis zijn bij Hem 
in één hand. Zo is er toch een doorkomen aan! Een 
uitredding uit een ballingschap. Uitzicht in een 
uitzichtsloze situatie.

woensdag 5 januari
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Wandelen en rennen (slot)

Een klein boekje van een groot man heeft mij gered 
uit overspanning en mij verder geholpen. Ik bedoel 
Zitten, Wandelen, Standhouden van de Chinese 
schrijver Watchman Nee. Het was een weldaad om 
te lezen dat ons christen-zijn niet begint met ‘doen’, 
maar met het goddelijke ‘gedaan’ van de Heere 
Jezus Christus. Wij worden niet behouden door te 
rennen voor Hem, maar door te rusten in Hem. Hij 
wil ons alles geven, maar wij kunnen er niets van 
ontvangen, als wij niet rusten in Hem. Iedere 
nieuwe geestelijke ervaring begint met een in het 
geloof aanvaarden van wat God gedaan heeft – 
met een opnieuw ‘gaan zitten’. 
‘Wandelen’ wordt dan de praktische uitwerking 
van onze positie in Christus. Ons probleem is dat 
wij gaan ‘wandelen’ – proberen, bezig zijn, plich
ten vervullen – voor wij gezeten zijn. Eerst ‘zitten’ 
dan ‘wandelen’ en al wandelend telkens terug
keren naar het ‘zitten’. Dan kunnen wij ook stand
houden in de geestelijke strijd, want dan zijn wij 
het niet meer die werken, maar dan werkt God in 
en door ons.

Dr. C. Vermeulen
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Jesaja 51:12-16; Lucas 12:4-7
Psalm 146:1,3

… dat gij vergeet de here, uw Maker … Jesaja 51:13

Eerder klonk de klacht: ‘Waar blijft U? Kom ons te 
hulp!’ Maar dan klinkt met nadruk: ‘Ik, Ik. Hier 
ben Ik.’
Voor wie ben je zó bang? Voor een sterfelijk mens! 
Als gras verdort zijn leven. Voor hém vergeet je je 
eigen Maker! Je ziet alleen maar op mensen. Zo 
wordt Gods volk vreesachtig en benauwd. Bang 
voor verdrukking en verderf. Je durft je mond niet 
meer open te doen. Wat zullen de mensen er wel 
van zeggen? Al te vaak laten we ons leiden door 
omstandigheden en andere mensen die lelijk doen. 
In Lucas 12:5 zegt Jezus: Ik zal jullie laten zien voor 
wie je bang moet zijn. Vreest liever Hem, die de 
macht heeft over de hel! In gewone taal: Naar de 
hel met die angst voor mensen. Houd liever reke
ning met Gód. Hij is machtiger dan alle vijanden.

donderdag 6 januari


	

2022
Zon op
onder
Maan op
onder 

360
08.46
16.37
11.28
21.25

Kruimkens 2022.indd   13Kruimkens 2022.indd   13 07-06-2021   13:2807-06-2021   13:28



Eva

Mijn tienjarige kleindochter Eva logeerde bij mij 
en stelde voor om zelf het avondgebed te bidden:

Lieve Eva en oma,
ga nu slapen tot de morgen.
Rust uit en droom maar fijn.
God zal voor jullie zorgen
en heel dicht bij jullie zijn.
Zijn liefde en Zijn kracht
beschermen ons vannacht.

Om stil van te worden ...

Joke de Zwart
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