
zondag 1 januari
Nieuwjaarsdag

… wees niet doof voor mijn verdriet … (Ps. 39:13) 

Wat een psalm om het nieuwe jaar mee te beginnen! Het 
binnenste van de dichter explodeert van onuitsprekelijke 
pijn. Hij knalt zijn vragen en klachten richting God. David 
wist wel dat de realiteit niet zo simpel is als ‘gelukkig 
nieuw jaar’. Psalm 39 verwoordt pijn die veel gelovigen 
kennen. Pesterijen, God die lijkt te straffen, het leven dat 
nep of zwaar aanvoelt. Die pijn komt ongelegen. Bijvoor-
beeld op nieuwjaarsdag, wanneer we feestvieren en ver-
wachtingsvol vooruitkijken. De psalmdichter laat zien 
dat deze pijn onverbloemd gebeden mag worden. Is niet 
daar troost te vinden: in ruimte voor de pijn, in een luis-
terend oor in plaats van een vernietigende blik? David, 
die hier vervreemd is van zichzelf, zijn naasten en zelfs 
van God, vraagt God juist nu om niet doof te zijn voor 
zijn verdriet. God kan dat wel hebben. En wij? Hebben 
wij de moed om open te staan voor het lijden? Laten we 
God juist op deze manier volgen in het nieuwe jaar.

Lezen: Psalm 39:1-14 (NBV21)
Zingen: Lhk Lied 835:1,3,4
 HH Lied 181

Zon op
onder
Maan op
onder

8.47
16.31 
13.03
3.11
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maandag 2 januari

Dit is mijn geliefde Zoon … vreugde. (Matt. 3:17) 

God spreekt zijn vreugde over Jezus uit. Dat doet Hij nog 
vóór Jezus zijn publieke werk begonnen is en de verzoe-
king van de duivel doorstaan heeft. God bevestigt wat 
vooropstaat: ‘mijn geliefde Zoon’. Die woorden zullen 
Jezus herinnerd hebben aan de profeet Jesaja: ‘Hier is 
mijn dienaar (…) in hem vind Ik vreugde, Ik heb hem 
met mijn geest vervuld’ (Jes. 42:1). Gods keuze voor Jezus 
als Redder van zijn volk staat voorop. Gods liefde staat 
voorop. De Vader bevestigt wie Jezus is: zijn geliefde 
Kind, de Messias, de brenger van gerechtigheid. Hij zal 
licht, recht, en bevrijding brengen (Jes. 42:5-9). Dat bete-
kent vreugde! Het goede nieuws is dat God ons in die 
vreugde laat delen. Door onze doop vertelt Hij ook aan 
ons: mijn liefde staat voorop en draagt je op de weg die je 
zult gaan. Gods geliefde Zoon zal ons leren om God ook 
onze Vader te noemen (Matt. 6:9). Hij maakt de weg vrij 
tot onze Vader. Dan belijden wij mee: Jezus is Gods 
geliefde Zoon, in Hem vinden wij vreugde.

Lezen: Matteüs 3:13-17 (NBV21)
Zingen: Lhk Lied 909:2
 HH Lied 502

Zon op
onder
Maan op
onder

8.47
16.32 
13.18
4.29
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Lezen: Matteüs 4:1-11 (NBV21)
Zingen: Lhk Lied 539
 HH Lied 491

Als U de Zoon van God bent … (Matt. 4:3) 

Na Jezus’ doop leidt de Geest Hem naar de woestijn. De 
woestijn was bekend terrein voor het volk Israël: veertig 
jaar hadden hun voorouders daar rondgetrokken. Na 
veertig etmalen vasten verleidt de duivel Jezus met ver-
gelijkbare verleidingen die het volk Israël in de woestijn 
tegenkwam: honger, God op de proef stellen, afgoderij. 
Sluw als de duivel is pakt hij Jezus op een zwak moment, 
in de kern van zijn bestaan. Hij trekt in twijfel dat Jezus 
Gods Zoon is. Hij wil het Hem laten bewijzen. En dan 
ook nog eens niet de Zoon zoals de Vader bedoeld heeft, 
maar een egoïstische versie ervan. Een versie die de dui-
vel graag ziet, die uiteindelijk geen redding biedt. Maar 
Jezus valt er niet voor. Jezus is de Messias die God 
gehoorzaamt. Jezus wil niet zijn zoals de duivel voorstelt, 
maar zoals God Hem bedoeld heeft. Iemand die niet 
klaagt, God gehoorzaamt en geen knieval maakt voor 
een ander. Iemand die Gods Woord niet verdraait, maar 
eruit leeft. Daarop rust zegen en steun van engelen.

dinsdag 3 januari

Zon op
onder
Maan op
onder

8.47
16.33 
13.39
5.46
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Lezen: Matteüs 4:12-17 (NBV21)
Zingen: Lhk Lied 158a:3
 HH Lied 682:1,2,3

Vanaf dat moment begon Jezus … (Matt. 4:17) 

Jezus begint zijn bediening. Hij is gedoopt, Hij heeft de 
beproeving doorstaan. Hij is er klaar voor. Dit korte 
stukje vat samen wat Jezus gaat prediken en hoe Hij gaat 
werken. Er zijn drie dingen. Die helpen ook ons om Jezus 
te leren kennen en Hem te herkennen. Allereerst vervult 
Jezus de Schriften (vs. 14-16). Zoals ook gisteren al bleek 
is het belangrijk om de Bijbel te lezen en eruit te leven. 
Dat helpt je om Jezus te herkennen en om zijn werk meer 
te begrijpen. Het tweede is dat de heidenen gered zullen 
worden (vs. 15). Gods belofte, genade en verbond zijn in 
Christus niet langer alleen voor de Joden. Jezus’ licht 
schijnt ook over ons. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar 
sta er eens bij stil hoe bijzonder dat is. Het derde is de 
aankondiging van het Koninkrijk van de hemel (vs. 17). 
De eerste hoorders zullen gedacht hebben dat Jezus 
waarschuwde voor de oordeelsdag. Maar Jezus doet 
meer: Hij brengt recht, genezing, vergeving. Hij roept op 
tot een nieuw, rijk leven. Ook nu al.

woensdag 4 januari

Zon op
onder
Maan op
onder

 8.46
16.34 
14.07
7.00
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Lezen: Matteüs 4:18-22 (NBV21)
Zingen: Lhk Lied 531:1,3
 HH Lied 677:1,3

… het waren vissers. (Matt. 4:18) 

‘Oh, dus jullie willen ons vangen in een net en ons tegen 
onze zin binnenhalen!’ De niet-gelovige man keek naar 
een kunstwerk over dit bijbelgedeelte. De kerkganger 
stond er met een mond vol tanden naast. Wat bedoelt 
Jezus wanneer Hij zegt dat Hij ‘vissers van mensen’ zal 
maken? Gelovigen hebben soms de neiging om dit beeld 
te romantiseren. We zien hardwerkende, gezonde men-
sen die met hun gezicht in de zon werken. Maar in Jezus’ 
tijd waren vissers mensen aan de rand van de samenle-
ving. Juist hen roept Jezus. Hij waardeert hun werk. Hij 
ziet iets in hen. In de roeping van de vissers sluit Jezus 
aan bij hun taal en talenten: vissen. Jezus roept mensen, 
ook vandaag, om hun gaven en talenten in te zetten voor 
Gods Koninkrijk. De ongelovige man in de kerk mag 
gerust zijn: in deze vergelijking ligt de nadruk op de vis-
sers, niet op de vissen. En als ‘vissers van mensen’ hopen 
we dat deze ongelovige man ook eens geroepen wordt 
door Jezus’ krachtige stem: ‘Volgt u Mij, met uw talenten 
en gaven.’

donderdag 5 januari

Zon op
onder
Maan op
onder

 8.46
16.35 
14.45
8.07
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Lezen: Matteüs 4:23-25 (NBV21)
Zingen: Lhk Lied 912:1,2,6
 HH Lied 613

Het nieuws over Hem verspreidde … (Matt. 4:24) 

Een bekend Engels gezegde luidt: Actions speak louder 
than words. In het Nederlands zeggen we wel: ‘Geen 
woorden maar daden.’ Het korte stukje dat je net gelezen 
hebt is net een nieuwsbericht: in weinig woorden vertelt 
Matteüs wat Jezus allemaal doet. En Hij doet veel. Jezus 
trok rond en gaf onderricht in de synagogen, zoals rabbi’s 
deden. Hij verkondigde het evangelie, zoals profeten 
deden. Hij genas zieken en bevrijdde mensen, zoals de 
beloofde Messias zou doen. Dit korte nieuwsbericht laat 
zien dat je uit Jezus’ daden kunt opmaken wie Hij is: 
Leermeester, Profeet, de beloofde Messias. Zoals Francis-
cus van Assisi al zei: ‘Verkondig het evangelie, desnoods 
met woorden.’ Morgen beginnen we met de Bergrede. 
Dan komen de woorden. Het korte stukje van vandaag 
laat alvast zien dat Jezus’ daden overeenkomen met die 
woorden. Jezus is niet hypocriet, zoals veel religieuze lei-
ders dat in zijn tijd waren. Jezus doet wat Hij verkondigt. 
Volg Jezus daarin na: laat uw daden spreken!

vrijdag 6 januari

Zon op
onder
Maan op
onder

 8.46
16.36 
15.36
9.03
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Lezen: Matteüs 5:1-10 (NBV21)
Zingen: Lhk Lied 86:4,7
 HH Lied 274

Gelukkig wie zuiver van hart zijn … (Matt. 5:8) 

Het hart is het centrum van de mens. Je verlangens, wil, 
gevoel, verstand, alles komt daarin samen. Het is wie je 
echt bent. God kent, ziet en doorgrondt je hart. Psalmen 
geven je woorden om te bidden om een rein hart: ‘Heer, 
maak mijn hart rein. Ik belijd dat ik vaak op twee gedach-
ten hink. Maak mijn hart één, zodat ik werkelijk voor U 
kan gaan. Jezus, reinig mij. Help mij uw verlossingswerk 
aan te nemen. Heilige Geest, blijf bij mij. Heilig mijn 
leven.’ Er rust een heerlijke belofte op een rein hart: je 
zult God zien. Jezus belooft dit alleen aan de mensen die 
een rein hart hebben. Hoe zit dat? Het deed me denken 
aan een verhaal van C.S. Lewis. Een groepje uit de hel 
ging met de bus naar de hemel. Maar het was te licht, te 
mooi voor hen om het te kunnen zien. Duisternis ver-
draagt geen licht; onzuiverheid verdraagt geen zuiver-
heid. Laat je reinigen door Jezus. En dan ligt die belofte 
ook voor u klaar: u zult God zien, van aangezicht tot aan-
gezicht. U zult volmaakt gelukkig zijn.

zaterdag 7 januari

Zon op
onder
Maan op
onder

 8.45
16.38 
16.39
9.45
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Lezen: Psalm 40:1-18 (NBV21)
Zingen: Lhk Lied 113:1,2
 HH Lied 448

… Hij boog zich naar mij toe … (Ps. 40:2) 

David zat in een diepe put. Hij riep tot God in de hoge 
hemel. En God boog zich naar David toe. Wat een verte-
derend beeld. Alsof een grootvader met een vriendelijk, 
gerimpeld gezicht zich naar zijn kleinkind toebuigt om te 
horen wat het wil vertellen. God die neerbuigt naar een 
mens in de diepte. Dat doet Hij niet alleen om je hulpge-
roep te horen, maar ook om naast je te staan. Om zelfs in 
je plaats te gaan staan door zelf ook een mens in de diepte 
te worden. Dat is een betrouwbare God. Een God om een 
nieuw loflied over te zingen. Over zijn liefde, trouw en 
ontferming. David voelde zich na en zelfs tijdens het zin-
gen van deze psalm soms nog steeds zwak en arm. Maar 
hij wist: ik hoef geen bescherming te zoeken bij andere 
mensen. Ik hoef mij niet blind te staren op de muren van 
de put. Ik mag mijn geluk zoeken bij deze betrouwbare 
God. Dan zal ik lachen en vrolijk zijn. Ook deze psalm 
bevat een zaligspreking: gelukkig de mens die vertrouwt 
op de heer.

zondag 8 januari

Zon op
onder
Maan op
onder

 8.45
16.39 
17.49
10.16
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Lezen: Matteüs 5:11-12 (NBV21)
Zingen: Lhk Lied 116:7,8
 LvdK Gezang 37:1,2,4

… omwille van Mij … (Matt. 5:11) 

De zaligsprekingen klinken mooi en uitnodigend. Je gaat 
verlangen naar de wereld waar Jezus over spreekt. Toch 
maakt Jezus geen goedkope reclame voor zijn Konink-
rijk. Bij Jezus zijn er geen kleine lettertjes. Als je Jezus 
volgt weet je wat je mag verwachten: Jezus volgen leidt 
niet naar macht en geld, maar tot pestgedrag en vervol-
ging, pijn en lijden. Als Nederlanders herkennen we het 
uitschelden meer dan het vervolgen. Daarin zijn onze 
broeders en zusters wereldwijd een voorbeeld voor ons: 
volhouden als het echt zwaar is. Laten we hen steunen 
met ons gebed. En weet ook als u zelf eens vervolging 
zult ervaren, dat Jezus u daar nooit over heeft voorgelo-
gen. Jezus volgen betekent je kruis op je nemen. Jezus 
volgen betekent geen comfort. Jezus volgen betekent dat 
Jezus je is voorgegaan. ‘Omwille van Mij’, zegt Jezus. 
‘Omwille van Jezus’ is de reden van de vervolging. 
‘Omwille van Mij’ is ook het geheim van de vreugde die 
Jezus de mensen op de berg, en ook ons, voorhoudt.

maandag 9 januari

Zon op
onder
Maan op
onder

 8.44
16.41 
19.02
10.38
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Lezen: Matteüs 5:13-16 (NBV21)
Zingen: Lhk Lied 34:1,2
 HH Lied 685

Zo moet jullie licht schijnen … (Matt. 5:16) 

Stel je eens het gezicht voor van iemand die straalt van 
vreugde. Waar is diegene zo blij over? Dat stralende 
gezicht maakt nieuwsgierig. Het wekt het verlangen om 
ook zo te schitteren. Je ziet het wel bij mensen die trou-
wen, of bij ouders van een pasgeboren kindje. Dat stel ik 
me voor bij een licht zijn: je straalt van vreugde, je hart 
slaat over van blijdschap. En dat werkt aanstekelijk. 
Waardoor straal je dan zo? In de duisternis van de don-
kere wereld schijnt over jou de heer (Jes. 60). Je begint te 
schitteren omdat het Licht over jou schijnt. Dan is het 
doen van goede daden geen verdienste, maar genade van 
God. De Bergrede geeft heel concrete handvatten voor 
hoe je je licht kunt laten schijnen. Dan komen er licht-
puntjes in de duisternis. Wat is het doel van dat u straalt? 
Dat de Vader in de hemel verheerlijkt wordt. Het gaat 
niet om uw eigen eer, maar om de eer van de naam van 
de heer, onze God, de Heilige van Israël, die u deze luis-
ter heeft verleend.

dinsdag 10 januari

Zon op
onder
Maan op
onder

 8.44
16.42 
20.16
10.55
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