Gelukkig nieuwjaar

ZATERDAG
1 JANUARI
Nieuwjaarsdag

1 Samuel 1:1-8
Elkana, haar man, zei dan tegen haar: Hanna, waarom huil
je?
Op deze nieuwjaarsdag wil ik u en jou Gods zegen toewensen voor 2022. In ons dagboek maken we vandaag
een begin met onze overdenkingen over Samuel. We worden meegenomen naar het heiligdom in Silo. Daar treffen
we Elkana aan. Hij gaat hier elk jaar naartoe. Daarin zien
we een stukje trouw. Dat is mooi. Trouw is heel belangrijk,
ook in de kerk. Elkana komt in Silo om de Heere te aanbidden en om een dankoffer te brengen. Ook om daarna de
offermaaltijd met zijn gezin te houden. Zo zitten ze samen
om de tafel. Maar dan gaat het niet goed. Dat heeft een
reden. Peninna, de tweede vrouw van Elkana, heeft kinderen. Hanna is kinderloos. Dat was in die tijd een schande.
Peninna treitert haar daarmee. En dat in Gods huis? Ja, we
moeten het leven van Hanna maar niet mooier maken dan
het is. Dat geldt soms ook voor christenen. Christus volgen
in 2022 is geweldig mooi. Maar het is niet zo vreemd als
dat ook smaad betekent.

Zingen: Psalm 121:1
Weerklank 356:1
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Zon op
Zon onder
Maan op
Maan onder

08.47
16.31
07.38
14.49
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JONGEREN

365 dagen nieuw
Goede voornemens, wat zijn ze soms lastig, hè?
Misschien denk je weleens: laat ik er maar niet
aan beginnen.
Jesaja 54:7-10

In Genesis 9:8-17 lees je hoe God, voor het eerst sinds de
schepping, een nieuw begin maakte. Na de zondvloed gaf
Hij de regenboog als teken van Zijn trouw. In Jesaja gebeurt
hetzelfde. De mensen hadden God verlaten, maar Hij kiest
ervoor om opnieuw te beginnen. En weer belooft Hij: ‘Wat
er ook gebeurt, al vallen de bergen om, Ik blijf jullie trouw!
Niet alleen vandaag, niet alleen in dit leven, maar voor altijd.
Voor eeuwig.’
De komende weken gaan we kijken naar verhalen in de Bijbel waar God opnieuw begint. Met de wereld, met Israël,
met jou en mij. De belofte van de regenboog gaat met ons
mee. Wat er ook gebeurt, wat we ook doen, bij God is altijd
een nieuw begin.
Misschien heb je de afgelopen dagen ook wel nagedacht
over hoe jij in 2022 opnieuw wilt beginnen. Welke dingen
je anders wilt doen. Mag God met jou meegaan, in al die
nieuwe plannen die je hebt gemaakt?

Schrijf je goede voornemens voor 2022 op. Hoe
past God hierin? Mag Hij elke dag nieuw maken?
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Hanna’s gebed

ZONDAG
2 JANUARI

1 Samuel 1:9-16
Ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de heere.
Het volk Israël leeft ver bij God vandaan. Iedereen doet wat
goed is in eigen ogen. Je zou verwachten dat God daarom
een einde maakt aan de liefde voor Zijn volk. Toch gebeurt
dat niet. Wonder boven wonder schept God zelfs een
nieuw begin. En waar begint dat nieuwe begin? In het hart
van Hanna, de verachte, onvruchtbare vrouw. We horen
haar smeken om een zoon, die zij aan de Heere zal teruggeven. Wonderlijk, in háár hart begint God opnieuw met
Israël. Onzichtbaar klein. Want, denkt u, zou dat nieuwe
begin ook in ons land mogelijk zijn? Nee, zeggen velen. Het
is voorbij met kerk en geloof. Zou dat echt zo zijn? Ik weet
één ding: dat de Heere net als toen in Israël ook vandaag
wonderen van geloof en bekering wil werken. Ook onder
ons volk? Ja, ook onder ons volk. Waar begint dat? In een
biddend hart, zoals bij Hanna. Ik hoor op deze eerste zondag in 2022 de oproep: biddende Hanna’s gevraagd!

Zingen: Psalm 123:1
Weerklank 231:1, 7
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Zon op
Zon onder
Maan op
Maan onder

08.47
16.32
08.56 
15.48
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JONGEREN

God geeft regels
Stilzitten. Niet praten. Boek open. Maak je
huiswerk! Soms is het best lastig om je aan al die
regels te houden.
Exodus 32:19, 34:1-9 en 28

Mozes gooit de platte stenen met de wet van God erop,
kapot op de rotsen. Zo boos is hij! Ook God is boos, omdat
de mensen een gouden kalf hebben gemaakt. Toch stuurt
Hij hen weer op pad, om de rest van hun reis naar het
beloofde land te maken. Maar dan staat Mozes op en hij
zegt tegen God: ‘Dat wil ik niet. Als U niet meegaat, wil ik
niet meer verder trekken.’ Je leest dat in Exodus 33:15.
God luistert naar Mozes en geeft hem en de Israëlieten een
nieuwe kans. Mozes mag nog een keer de berg op komen.
Hij moet twee nieuwe plakken steen meenemen, waarop
God opnieuw de wet schrijft. Die wet zal de mensen helpen om dicht bij God te blijven. Zolang ze zich aan die wet
houden, gaat het goed.
De wet van God hielp de mensen om het goede te doen.
Toch ging het telkens weer mis. Was de wet van God te
moeilijk voor de mensen? Daarover morgen meer!

Welke regels van God vind jij moeilijk om te gehoorzamen?
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Hanna’s geloof

MAANDAG
3 JANUARI

1 Samuel 1:17-19
Vervolgens ging de vrouw haars weegs.
God verandert mensen. Zo luidde vroeger de titel van een
programma van de Evangelische Omroep. Hoe waar dit is,
zien we bij Hanna, over wie we vandaag weer lezen in de
Bijbel. De priester Eli zegt tegen haar dat de Heere haar
gebed om een zoon verhoord heeft. Hanna gelooft deze
belofte van God. En wat gebeurt er dan? Ze wordt een
ander mens. Haar droefheid verandert in blijdschap. Niet
alleen omdat ze moeder zal worden. Maar vooral omdat de
Heere haar een zoon zal schenken, door wie Hij Zich over
Zijn volk zal ontfermen. Dat gelooft ze. Dat is het wonder.
Hanna noemt zich daarom een ‘dienares’. Net zoals later
Maria, de moeder van onze Heiland. Maria zei ook: ‘Zie, de
dienares van de Heere.’ Hanna en Maria zingen beiden:
nooit kan ’t geloof te veel verwachten. Geldt dat ook voor
ons? Jazeker. Daarom bidden we of de Heere ons wil
gebruiken in Zijn Koninkrijk. Dat geeft tegelijk ruimte om
het moeilijk te vinden, als we geen moeder of vader mogen
zijn of worden.

Zingen: Psalm 30:4
Weerklank 364:1
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Zon op
Zon onder
Maan op
Maan onder

08.47
16.33
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17.04
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JONGEREN

Oud en nieuw
Herken je dat verliefde gevoel, ergens binnen in
je? Misschien is dat waar Paulus het over heeft
vandaag.
2 Korinthe 3:6-9 en 17-18

Dat moest je vast een paar keer lezen! Waar heeft Paulus
het over? Oud verbond? Nieuw verbond?
Mozes hoort bij het oude verbond. Hij kreeg van God de
wet waarin stond wat de mensen moesten doen. Maar het
was erg moeilijk voor de mensen om zich aan die wet te
houden. Dat lees je de komende dagen. Elke keer moest
God hen weer waarschuwen: ‘Let op, houd je aan de
regels!’
Het nieuwe verbond is helemaal anders. Dat is namelijk
geen wet, maar een Persoon. Jezus. En Zijn Geest. In plaats
van een wet op papier, is de Geest een Gids in je hart.
Daardoor verander je vanbinnen. Je volgt geen regeltjes op,
maar merkt dat de Geest je het verlangen geeft om dicht bij
God te zijn.
Soms moet de Gids in je hart je weer even wakker schudden, omdat je vergeet om naar Hem te luisteren. Maar, met
vallen en opstaan, begin je steeds meer op Hem te lijken.
Elke dag.

Waaraan merk jij dat de Gids in je hart is? Schrijf
een lied om Jezus daarvoor te bedanken.
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Hanna’s kind

DINSDAG
4 JANUARI

1 Samuel 1:20-23
Zij baarde een zoon en gaf hem de naam Samuel.
Het is feest in het huis van Elkana. Het kind van het wonder
is geboren. Moeder Hanna weet hoe ze hun kind zullen
noemen: Samuel. Dat betekent: van de Heere gebeden. Die
naam is een geloofsbelijdenis. Als ik dit lees, denk ik aan
het moment waarop ouders hun kindje laten dopen. Dan
mag het ook in hun hart zingen: dit kindje is van de Heere
gebeden. Vader Elkana deelt in het geloof van Hanna. Hij is
het ermee eens dat Samuel de Heere zal gaan dienen,
levenslang. Wat een steun voor Hanna. Elkana gaat
opnieuw naar Silo en brengt er zijn jaarlijkse offer. Het is nu
een dankoffer voor het wonder dat de Heere Zijn belofte
heeft waargemaakt. Hanna blijft thuis met haar kind. Zij
geeft hem borstvoeding. Er breekt een bijzondere, stille tijd
voor haar aan. Reken maar dat er met Samuel op haar
schoot een teer geheim geboren is, tussen de Heere en
haar, en haar kind. Vaak is dat geheim ook in ons leven al
heel jong begonnen.

Zingen: Psalm 105:5
Weerklank 419:1
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Zon op
Zon onder
Maan op
Maan onder

08.46
16.34
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JONGEREN

Bestemming onbekend
Stel je voor dat je van de ene op de andere dag
op reis moet, naar een onbekend land.
Genesis 12:1-9

Hij had weleens van die God gehoord. Hij wist dat de God
van zijn voorouders ooit eens de hele wereld onder water
had laten lopen. Ook was lang geleden bij het bouwen van
de toren van Babel de taal van de mensen veranderd. Ze
zeiden dat dit het werk was van de God van zijn voorouders. Maar in de loop van de jaren was de familie andere
goden gaan dienen.
Toen was er opeens die stem. De stem van de Heere, die
zei: ‘Ga weg, uit je land, weg van je familie, weg uit het huis
van je vader. Naar een onbekende plek, die Ik je zal wijzen.
En daar zal Ik je zegenen. En jouw zegen zal zelfs gelden
voor alle mensen van de aarde.’
God maakte een nieuw begin met Abram. In Mattheüs 1
begint Jezus’ familielijn met Abraham. Het nieuwe begin
dat God met Abram maakte, zou jaren later het nieuwe
begin van God met de hele wereld veroorzaken!

Abram volgde God zonder vragen. Zou jij dat kunnen?
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Hanna’s offer

WOENSDAG
5 JANUARI

1 Samuel 1:24-28
Daarom heb ik hem ook (…) aan de heere overgeven.
Weet u het moment nog, dat u als kind voor het eerst naar
de kerk ging? Zelf kan ik me dat niet meer herinneren. Hoe
zou dat voor Samuel geweest zijn? Hij gaat aan de hand
van moeder Hanna voor het eerst mee naar Silo. Daar geeft
ze hem aan de priester Eli over. Ze zegt: ‘Dit is het kind om
wie ik gebeden heb. Weet u het nog? Ik heb beloofd dat hij
zijn leven lang de Heere zal dienen. Hier is hij.’ Dit is een
aangrijpend moment. Hanna brengt het offer van haar
leven. Wat een geloofsvertrouwen laat zij zien. Haar moederliefde is in de liefde van God geborgen. Anders had zij
dit nooit kunnen doen. Misschien weet een moeder of
vader die dit leest, ook wat dit is. En wat betekent dit voor
de kleine Samuel? Het laatste wat Hanna in Silo van hem
ziet, is dat hij zich voor de Heere neerbuigt. Hij geeft zich
over aan de Heere. Zou hij dat van zijn moeder thuis hebben geleerd? Vast en zeker.

Zingen: Psalm 8:2
Weerklank 267:1
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Zon op
Zon onder
Maan op
Maan onder
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JONGEREN

Hoelang nog?
Misschien denk je weleens: als God er was, zou
Hij er wel voor zorgen dat mijn leven anders
was.
Exodus 3:1-17

Herinner je je nog die belofte van God? ‘Ik begin elke dag
opnieuw’? Maar wat als je al jaren slaaf bent in Egypte?
Waar is God dan? Als je al jaren gepest wordt, je ouders
gaan scheiden, je geen vrienden hebt, of waarschijnlijk niet
overgaat dit jaar. Begint God wel écht opnieuw?
God zegt dan: ‘Denk eens terug aan vroeger. Weet je nog
van Noach, van Abram, van die keer dat je voelde dat Ik bij
je was? Die God ben Ik nog steeds!’ Voor het volk van God
was het in dit Bijbelgedeelte tijd voor een nieuw begin. Een
nieuw hoofdstuk, op weg naar het beloofde land.
Ik weet niet hoe mijn nieuwe begin eruitziet of hoelang ik
erop moet wachten. Ik weet dat ook niet voor jou. Maar ik
herinner me wel de tijd van vroeger, de tijd dat ik wist dat
God er was! En ik weet: Hij is er nog! En Hij blijft.

Op welke momenten merkte jij dat God er was?
Schrijf ze ergens op voor later.
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