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Week 1 Zondagochtend

 
DAGELIJKSE GENADE

Onze God vertrouwt het ons niet toe dat wij onze situ-
atie voor een hele maand kunnen inzien. We leven zoals 
de klok tikt, een seconde per keer. Is dat niet een wijzere 
manier van leven in plaats van ons te vermoeien door per 
maand of per jaar te leven? U hebt geen belofte voor het 
jaar. Het woord van genade luidt: ‘Uw sterkte zal zijn gelijk 
uw dagen.’ Het is ons niet geboden om voor een heel jaar te 
bidden om wat we nodig hebben, maar we moeten bidden: 
‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’ Eens sprak ik een 
goede man die gedurende twintig jaar veel moeilijkheden 
had meegemaakt en ze naar mijn weten mannelijk heeft 
gedragen. Toen ik hem vroeg hoe het kon dat hij alles zo 
geduldig gedragen had, zei hij: ‘Ach, ik zei onlangs tegen 
mijn treurige vrouw: “Wanneer de kolen binnenkomen, 
zijn er een aantal grote kerels nodig om de kolenzakken 
binnen te brengen, maar toch heeft onze kleine keuken-
meid Mary de hele ton van de kelder naar onze woonkamer 
gebracht. Het lukte haar, omdat zij het met één emmer 
per keer heeft gedaan. Ze heeft net zo veel tonnen kolen 
verplaatst als dat de wagens binnengebracht hebben. Beetje 
bij beetje heeft ze het met weinig moeite verplaatst.”’ Dit 
is hoe we de problemen in het leven kunnen dragen, één 
portie per keer. Golf na golf komen onze beproevingen, 
laten we ze een voor een doorstaan, en niet proberen de 
golven van de hele oceaan in één keer te bekampen. Laten 
we standhouden zoals de dappere oude Spartaan deed in 
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de veldslag van Thermopylae1, en de Perzen een voor een 
bevechten. Aldus houden we onze tegenslagen op afstand en 
overwinnen ze wanneer ze afzonderlijk komen; maar laten 
we ons niet op de vlakte wagen te midden van de ontelbare 
hordes Perzen. Dan zullen we snel worden verzwolgen, want 
dan zullen ons geloof en geduld snel worden overwonnen.

Lezen: Deuteronomium 33:25-29 
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•
Week 1 Zondagavond 

BEGIN THUIS!

Heb de broeders lief, want de Heere houdt van al Zijn kin-
deren, laat daarom uw liefde aan hen zien. Vergeef eenieder 
die u heeft beledigd, help degenen die uw hulp nodig heb-
ben, troost degenen die neergebogen zijn, verhoog de ge-
vallenen, versterk de zwakken, laat ons goed doen aan allen, 
maar meest aan de huisgenoten des geloofs. U schenkt iets 
aan Christus wanneer u iets aan Zijn arme en behoeftige 
kinderen geeft. Christus verlangt naar de zielen van men-
sen, arbeid dan om zielen tot Hem te brengen. U kunt zon-
daars niet redden, maar misschien wel het instrument zijn 
om ze naar Hem toe te leiden. Maar is er in dit nieuwe jaar 
een beter geschenk dat u aan mijn Meester kunt geven dan 
uw eigen kinderen, gebracht door de handen van gebed en 
geloof, zodat zij toegewijd zullen zijn in Zijn dienst? Hoe-
wel we weten dat de liefde niet alleen in ons huis aanwezig 
moet zijn en dat we het goede voor allen die rondom ons zijn 
moeten zoeken, omdat ons werkterrein onbeperkt is, hoeven 
wij ons niet af te vragen waar wij ons werk zouden moeten 
beginnen. Begin thuis!

Lezen: Galaten 6:1-10
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•
Week 2 Zondagochtend

WENDT U NAAR JEZUS

Jaren geleden was er een jongeman, die op een ochtend2 als 
deze, toen het sneeuwde en het koud en donker was, een 
kerk binnenging. Ik moest deze morgen aan die jongeman 
denken. Misschien bent u vanmorgen alleen of met een klein 
aantal en is er iemand onder u als die jongeman. In ieder 
geval bemoedigt het mij, dat toen God die ochtend mijn 
ziel redde, de prediker ook tegen een klein aantal mensen 
sprak. Daarom dacht ik: Waarom zou ik deze boodschap 
van vanmorgen niet met blijdschap verkondigen? Misschien 
is Jezus van plan om Zich vandaag aan iemand te openbaren 
zoals Hij bij mij heeft gedaan. Misschien zal diegene in de 
komende jaren zelfs het middel mogen zijn voor de verlossing 
van tienduizenden. Jongeman, ik vraag mij af of jij diegene 
bent. Ik hoop dat de verlangens die je nu in je voelt branden 
niet uitgedoofd zullen worden. Mijn wens is dat de vonk tot 
een vlam zal worden aangewakkerd, zodat deze dag je zal 
helpen om je tot Jezus te wenden. Heeft de Heere Zijn oog 
vandaag op u laten vallen, jonge vrouw, of op jou, lief kind, 
of op u, oudere man of vrouw? Ik weet niet voor wie deze 
woorden vanmorgen bedoeld zijn, maar ik zal de Heere loven 
wanneer het volgende uit vele monden gehoord mag worden: 
‘Wat moet ik doen opdat ik zalig worde? Waar is Hij Die de 
geboren Koning der Joden is?’

Lezen: Jesaja 45:19-22
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•
Week 2 Zondagavond

BLIJF DICHT BIJ JEZUS 

We lijken te veel op de vogel waarvan ik las in een oud Sak-
sisch verhaal. Toen de eerste zendeling in Saksen in de ko-
ninklijke zaal predikte, vertelde hij over de vrede die het 
Evangelie zondaren brengt en de rust die zielen in Jezus vin-
den. Na zijn preek sprak een oude hoofdman. Hij vergeleek 
de onrust van zichzelf en zijn landgenoten met de vogel die 
door het raam naar het licht en de warmte van de zaal was 
gevlogen, maar later weer naar buiten ging, de duisternis en 
de kou in, door een raam aan de andere kant van de zaal. Deze 
vergelijking kan heel goed toegepast worden op uw tijdelijke 
gemeenschap met God. U hebt maar korte gesprekken met 
de Heere en u gaat weer over tot wereldgelijkvormigheid en 
onverschilligheid. Och, zou het niet heerlijk zijn als u voor 
altijd bij Jezus zou kunnen blijven, en uw nest in Zijn paleis 
zou bouwen! Hoe mooi zou uw leven eruitzien als u met Hem 
zou wandelen, zoals Henoch deed, op school, op uw werk, in 
uw gezin, op alle plaatsen en op alle uren! U kunt in plaats 
van dat u zo nu en dan de zonnige piek van de gemeenschap 
beklimt en dicht bij de hemel staat om met de Zoon van God 
te praten, altijd met Jezus in de hemelse gewesten wonen. 
Dan zou u een veel beter leven hebben. Blijf daarom voor nu 
en voor altijd bij Jezus.

Lezen: Johannes 15:4-8
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Week 3 Zondagochtend

TEGENSLAG BLIJKT ZEGEN

Ik zag onder een oude eik eens een klein plantje dat beschut 
stond tegen storm, wind en regen en het voelde zich tevre-
den en gelukkig om zo beschermd te worden. Maar op een 
dag kwam er een houthakker met zijn bijl om de grote eik 
te laten vallen. Het kleine plantje verstijfde van angst omdat 
de bescherming weggenomen zou worden. ‘Helaas voor mij’, 
riep het, ‘de hete zon zal me verschroeien, de donderende re-
gen zal me verdrinken en de felle wind zal me bij de wortels 
afbreken.’ Maar in plaats van dat deze vreselijke dingen ge-
beurden doordat de bescherming weggenomen was, ademde 
het plantje vrijere lucht in, dronk meer van de dauw van de 
hemel, ontving meer van het licht van de zon en het bloeide 
en had bloemen die nog nooit ergens hadden gebloeid. Het 
gaf zaadjes die nergens anders in de grond waren gezaaid. 
Wees blij wanneer God u bezoekt, wanneer Hij deze over-
schaduwende maar kleine gemakken wegneemt. Daardoor 
zal er tussen u en de hemel een vrije weg zijn, waardoor de 
hemelse geschenken een nog heerlijker uitwerking mogen 
hebben.

Lezen: Romeinen 5:1-5
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•
Week 3 Zondagavond

WOLKEN BLIJKEN GENADE

Wees niet verdrietig omdat het schip van uw tegenwoordige 
troost de zee op is gegaan en u de witte zeilen uit het oog 
hebt verloren. Het zal weer tot u terugkeren vol met edele 
schatten. Huil maar niet omdat de zon is ondergegaan, want 
dit is opdat de dauw kan worden voortgebracht en de aarde 
kan worden bewaterd en de bloemen een heerlijke geur voort 
zullen brengen. Wacht een poosje en de zon zal weer bij u 
terugkomen en de morgen zal helderder zijn vanwege de 
duisternis van de nacht. O, huil niet, erfgenaam van de he-
mel, omdat de hemel bewolkt is. Deze wolken zijn vol genade 
en elke wolk brengt tienduizend bloesems voort, de oogst 
ligt verborgen in deze duisternis! Wees vol vertrouwen dat 
onder al uw juwelen, al uw kostbare sieraden en tekenen van 
liefde die God u gegeven heeft, u niets mooiers hebt dan de 
juwelen van verdrukking, geen fijnere diamanten dan die 
van de benauwdheid.

Lezen: Jesaja 30:17-26
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Week 4 Zondagochtend

VERTROUWEN, EEN TEKEN VAN LEVEN

Stelt u zich eens voor dat er hier iemand is die zijn leeftijd 
niet precies weet. Hij wilde het register inkijken om zijn 
geboortedatum te vinden, maar helaas, hij heeft het gepro-
beerd en kon het niet vinden. Wat is de gevolgtrekking die 
hij maakt als hij niet weet op welke dag en in welk jaar hij 
geboren is? Welnu, ik weet niet wat de gevolgtrekking kan 
zijn, maar ik zal u één conclusie vertellen die hij níét trekt. 
Omdat hij zijn geboortedatum niet weet zegt hij niet: ‘Ik ben 
niet levend.’ Als hij dat deed, zou hij een idioot zijn, want als 
de man in leven is, leeft hij, of hij zijn verjaardag nu weet of 
niet. Wanneer een mens echt op Jezus vertrouwt en levend 
is uit de dood, is hij een geredde ziel, of hij nu precies weet 
waar en wanneer hij gered is of niet.

Lezen: Johannes 3:36; Jeremia 17:7-8
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Week 4 Zondagavond

HET GEBED, EEN TEKEN VAN LEVEN

Als een mens kan bidden, is hij nooit ver van het licht verwij-
derd; hij staat bij het raam, maar het kan zijn dat de gordijnen 
nog niet opengedaan zijn. De mens die kan bidden, heeft de 
aanwijzing in zijn hand waarmee hij kan ontsnappen uit het 
doolhof van ellende. Net als de bomen in de winter, kunnen 
we van de biddende mens zeggen, wanneer zijn of haar hart 
verontrust is: ‘De kracht van het leven is nog steeds in hem, 
hoewel hij zijn bladeren heeft verloren.’ Een waar gebed is 
de adem van de ziel, en als het ademt dan leeft het, en als 
het leeft zal het weer nieuwe kracht verzamelen. Het kan 
niet anders: een mens moet het ware en eeuwige leven wel 
in zich hebben wanneer hij kan blijven bidden. En zolang er 
zo’n leven is, is er de zekerheid van hoop. Bidt u nog steeds?

Lezen: Psalm 51:1-14
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Week 5 Zondagochtend

DE ARK, EEN TYPE VAN CHRISTUS

Een van de vroegste typen van de Heiland was de ark van 
Noach, waardoor een bepaald gezelschap, niet alleen van 
mensen maar ook van de laagste dieren, werd bewaard voor 
de ondergang van het water. Ze dreven uit de oude wereld 
naar de nieuwe wereld. Kijk eens naar de heuvel waarop de 
ark is gebouwd. Niet alleen de vlugge gazelle, de schuwe 
schapen, de geduldige os, het edele paard, de grootmoedige 
hond en de schone wezens die u niet zou willen missen, ko-
men binnenlopen. Hier komt ook de leeuw, zijn kaken he-
lemaal besmeurd met bloed en daar is de woeste tijger en 
de wilde hyena, het smerige zwijn en de domme ezel, alle 
soorten dieren komen hier en vinden onderdak. Wie klaagt 
er? Ik hoor geen stem die zijn veto geeft en schreeuwt: ‘Er is 
hier geen plaats voor de zwijnen, hier is geen plaats voor de 
woeste tijgers.’ De ark was bestemd om een aantal van elke 
soort te redden; en zo is het nu ook met onze Verlosser. Jezus 
ontvangt allerlei soorten mensen, Hij ontvangt zondaars van 
iedere soort. Vlieg hierheen, lieve en tedere duiven! Kom, 
mooie vogels van het zuivere lied! Maar ook jullie, raven, 
arenden, gieren en vogels van kwade naam, haast u, want de 
ark ontvangt eenieder die komt!

Lezen: Jesaja 1:18-19
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•
Week 5 Zondagavond

OORDEEL NIET OP UITERLIJKHEDEN

U mag een mens nooit beoordelen naar zijn omstandighe-
den. Diamanten worden op het wiel geslepen, terwijl gewone 
steentjes op hun gemak in het beekje baden. De meest god-
delozen klauteren naar de hoge plaatsen van de aarde, terwijl 
de meest rechtvaardigen met zweren aan de poort van de rijke 
man liggen, en honden als hun metgezel hebben. De mooiste 
bloemen groeien vaak tussen verwarde doornstruiken. Wie 
heeft er nog nooit gehoord van de lelie tussen de doornen? 
En waar liggen de parels? Verbergen de donkere diepten van 
de oceaan hen niet, te midden van de modder en de wrak-
stukken? Oordeel niet op uiterlijkheden, want erfgenamen 
van het licht kunnen in de duisternis wandelen en vorsten 
van de hemelse adel kunnen op mesthopen zitten. Mensen 
die door God worden aanvaard, kunnen net zoals Jona heel 
erg laag worden gebracht.

Lezen: Lukas 16:19-31

Zondagen met Spurgeon_bw.indd   21 30-07-19   10:42



22

•
Week 6 Zondagochtend

HET BLOED DAT REINIGT VAN ALLE ZONDEN

Als u een oog hebt voor de zonde, zorg er dan ook voor dat 
u een oog hebt voor de verzoening. Laat uw ogen vol tranen 
zijn, maar laat die tranen als een vergrootglas werken voor uw 
ogen, zodat het kruis een groter en nog dierbaarder iets zal 
blijken. Laat door uw zonde nooit uw vertrouwen in Christus 
geschaad worden. Wanneer u een grote zondaar bent, ver-
heerlijk Hem dan door te geloven dat Hij een grote Redder 
is. Verlaag de waarde van het bloed niet als u de intensiteit 
van uw zonden vergroot. Denk zo slecht over de zonde als u 
kunt, maar denk heerlijk van Christus, want er is geen zonde, 
hoe helwaardig of duivels ook, die door het bloed van Jezus 
niet weggenomen kan worden. En als de gehele essentie van 
alles wat duivels is in ongerechtigheid bij u gevonden wordt, 
dan staat er toch: ‘Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, 
reinigt ons van alle zonde.’ En hierin moeten wij, ja, zullen 
wij ons verheugen.

Lezen: 1 Johannes 1:1-7
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•
Week 6 Zondagavond

ER IS EEN OCEAAN VAN VERDIENSTE

Ik weet dat er sommigen zijn die het noodzakelijk achten voor 
hun theologische systeem om de verdienste van het bloed 
van Jezus te beperken. Als mijn theologische systeem zo’n 
beperking vereiste, zou ik het in de wind werpen. Ik kan en ik 
durf deze leer niet toe te staan in mijn gedachten, het lijkt zo 
verwant aan godslastering. In Christus’ volbrachte werk zie ik 
een oceaan van verdienste, mijn paslood vindt geen bodem, 
mijn oog ontdekt geen kust. Er is zo veel werkzaamheid in 
het bloed van Christus, dat als God het zo had gewild, Hij 
niet alleen deze wereld zou kunnen redden, maar ook nog 
tienduizend andere werelden, als deze de wet van hun Maker 
hadden overtreden. Wanneer er dan ruimte is in overvloed is 
een limiet uitgesloten. Als u een Goddelijke Persoon als offer 
hebt, is het niet logisch om een beperkte waarde daarvan te 
verkondigen. Gebondenheid en maat zijn termen die niet van 
toepassing zijn op het Goddelijke offer. De bedoeling van het 
Goddelijke doel bevestigt de toepassing van het oneindige 
aanbod. In de verzoening van Christus Jezus is er brood in 
overvloed. Zoals Paulus schreef aan Timotheüs: ‘Hij is een 
Behouder aller mensen, maar allermeest der gelovigen’ (1 
Tim. 4:10).

Lezen: Markus 16:15-20
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Week 7 Zondagochtend

HONDEN DIE ETEN VAN DE KRUIMELTJES 

Is er een groter vers in de hele Bijbel, is er iets in de Schrift 
wat God ooit meer verheerlijkte dan die opmerkelijke uit-
drukking van David nadat hij had gezondigd met Bathseba 
en zichzelf zo vuil en smerig had gemaakt als de zwijnen 
van de hel? En toch roept hij: ‘Zijt mij genadig, o God, naar 
Uw goedertierenheid; delg mijn overtreding uit, naar de 
grootheid Uwer barmhartigheden. Was mij wel van mijn 
ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zonde’ (Ps. 51:3,4). 
O! ‘Was mij’, dat was zijn smeekbede, ‘was mij, de slechtste 
van alle zondaren die de hel verdienen, en ik zal witter zijn 
dan sneeuw.’ Ook u moet geloven in deze almachtige kracht 
van de verzoening. Geloof steeds en houd vast aan Christus. 
Klamp u vast aan Zijn kleed en zelfs als Hij naar u lijkt te 
fronsen, houd dan nog steeds aan Hem vast, zoals de vrouw 
deed die Hij een hond noemde en die toch zei: ‘Doch de 
hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de 
tafel van hun heren.’ Laat niet toe dat u verkeerde gedachten 
hebt over Hem, want Hij kan niet anders zeggen dan dit, 
dat eenieder die in Hem gelooft niet veroordeeld wordt. En 
de mens die in Hem gelooft, hoewel hij dood was, zal toch 
leven. Hoor Hem vanuit uw eigen doodstaat. Geloof Hem 
te midden van uw eigen hel van zonde. In welke toestand u 
ook bent, geloof Hem steeds. Twijfel nooit aan Hem, want 
de rechtvaardigen zullen leven door het geloof.

Lezen: Mattheüs 15:22-28 
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•
Week 7 Zondagavond

BLIJF AANHOUDEN

Lezer, houd niet op met bidden! God is nog steeds met u! 
Verslap niet in het heetst van de strijd! Houd de trofeeën 
van de overwinningen uit het verleden voor ogen! Voer een 
machtige aanval uit op het verzoendeksel, opdat u macht zult 
ontvangen om de poorten van de hel te overwinnen! Laten 
we hartstochtelijk gewelddadig zijn, want ‘het Koninkrijk der 
hemelen wordt geweld aangedaan en de geweldigers nemen 
hetzelve met geweld’ (Matth. 11:12). Laten we de poort van de 
hemel bestormen! Laten we opstaan, elke man en elke vrouw, 
elke ziel die kracht heeft en laat ons roepen tot de machtige 
God, of het Hem behaagt om ons zo’n zegen te geven dat we 
niet genoeg ruimte hebben om deze te ontvangen. De zegen 
moet komen, wees er maar klaar voor. Hij zal komen; hij 
komt zelfs onmiddellijk! Godzijdank! Heb moed! Blijf op uw 
post en de Heere zegene ons omwille van Zijn Naam. Amen.

Lezen: Psalm 13

Zondagen met Spurgeon_bw.indd   25 30-07-19   10:42


