
Zon op
Zon onder
Maan op
Maan onder

Genesis 11:27 – 12:1

Zingen: Psalm 105:1, 4
 Weerklank 232:1-2

Nieuwjaarsdag

De heere nu zei tegen Abram.

Een nieuw jaar betekent een nieuw begin. Ook met Abram 
maakt God een nieuw begin. Sinds Noach heeft God niet 
meer tot een mens gesproken voor zover wij weten. Met 
de roeping van Abram wil God een nieuw begin maken 
met de wereld. Abram is de oudste zoon van Terah, een 
nomadenfamilie die woont in de regio van Ur, het huidige 
Zuid-Irak. Vader Terah is waarschijnlijk een vereerder van 
de maangod Sin geweest. In Ur hoort Abram de stem van 
de levende God. Hij vertrekt daarop naar Haran in Zuid-
Turkije, waar hij langer blijft wonen dan God wil. Totdat hij 
zich weer Zijn stem herinnert. Hij moet nog verder reizen 
naar het land dat God hem wijst. Zo wordt zijn leven op 
een ander spoor gezet. De Bijbel noemt dat bekering of 
wedergeboorte. Het betekent het oude loslaten en hele-
maal opnieuw beginnen. Hoort u en hoor jij op deze eerste 
dag van het nieuwe jaar Gods stem?

Nieuw begin
ZONDAG

1 JANUARI

8.47
16.31 
13.03

3.11
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Schone lei 

Reageer op de volgende stelling: door rechtvaardig 
en oprecht te zijn, kun je de wereld mooier maken. 

Vandaag begint een nieuw jaar. We beginnen met een 
schone lei, zeggen we dan. Maar zo schoon en goed is het 
begin van een nieuw jaar meestal niet. De problemen en het 
verkeerde uit 2022 zijn vandaag niet ineens verdwenen. 
In de tijd van Noach was de aarde ook vol van slechtheid. 
We hebben gelezen dat de slechtheid van de mens groot 
was. De mensen hadden er een potje van gemaakt. Ze leef-
den met slechte bedoelingen. Tussen al die mensen leefde 
Noach. Noach was anders. Over hem lezen we dat hij 
rechtvaardig en oprecht was, en dat hij wandelde met God. 
Noach was rechtvaardig: hij was eerlijk en juist in wat hij 
deed. Hij was oprecht: eerlijk in wat hij zei. En hij geloofde 
in God.
Noach was geen meeloper. Noach koos voor het goede, 
terwijl de mensen om hem heen voor het slechte kozen. De 
komende twee weken gaan we ontdekken hoe wij ook zo 
kunnen leven. 

Genesis 6:1-9

Voelt een nieuw jaar voor jou als een nieuw 
begin?
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Zingen: Psalm 25:2, 6
 Op Toonhoogte 167:1-2

Gaat u uit uw land (…) Ik zal u zegenen.

Hoe herken je de stem van God? Er klinken immers zoveel 
stemmen om ons heen. Tegen Abram zegt de Heere drie 
dingen. En dat zijn drie dingen waaraan je de stem van 
God kunt herkennen in je leven, ook vandaag. Allereerst 
vraagt God Abram om alles los te laten en op Hem te ver-
trouwen. Geloven is niet hetzelfde als een goed gevoel 
hebben. Het betekent juist loslaten waar je op vertrouwt 
en wat je zekerheid geeft. Zoals Abram al zijn zekerheden 
moest opgeven: zijn woonomgeving, zijn familie, zijn reli-
gie. Het tweede wat Gods stem zegt is: ‘Ik zal je zegenen.’ 
Dat is niet hetzelfde als succes hebben. Het betekent een 
leven waarin God in Christus bij je is en met je meegaat, in 
gezondheid en ziekte, in rijkdom en armoede. Het derde 
wat God zegt is: ‘Je zult tot een zegen zijn.’ Is dat de vraag 
waarmee u en jij vandaag de dag begint: ‘Heere, voor wie 
kan ik op deze dag tot zegen zijn?’

Genesis 12:1-4

Gods stem
MAANDAG
2 JANUARI

8.47
16.32 
13.18

4.29

22043 Een Handvol Koren 2023.indd   1022043 Een Handvol Koren 2023.indd   10 02-06-2022   09:5002-06-2022   09:50



JO
NG

ER
EN

Vind jij het moeilijk om het goede te doen, als de 
rest iets doet wat eigenlijk niet goed is? 

Groepsdruk, daar hebben we allemaal wel een beetje last 
van. We doen ons best om bij de groep te horen. Niemand 
wil buiten de groep vallen. Noach viel wel buiten de groep; 
we lezen niet hoe hij dat vond. We lezen wel wat God van 
zijn houding vond. Er staat: ‘Want Ik heb gezien dat u te 
midden van uw tijdgenoten voor Mijn aangezicht recht-
vaardig bent.’ God zag dat wat Noach deed goed was. 
Noach deed het goede en was eerlijk. Dat deed hij voor het 
aangezicht van God. Noach leefde voor God. Hij wist dat bij 
de groep willen horen je uiteindelijk niet gelukkig maakt. 
Maar dat voor God leven je wél gelukkig maakt. 
Noach was niet af en toe eerlijk, maar altijd. Noach bleef 
eerlijk en goed leven, ook al was de groepsdruk nog zo 
groot. Dat kwam doordat Noach niet opkeek naar mensen, 
maar omdat hij opkeek naar God. God was zijn grote voor-
beeld. 

Genesis 7:1-7

Ben jij gevoelig voor groepsdruk? Noach in elk 
geval niet.

Groepsdruk 
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Zingen: Psalm 33:1, 10
 Op Toonhoogte 246:1-2

Er kwam hongersnood in dat land.

Misschien herken je het wel. Je hebt je leven in Gods hand 
mogen leggen. Je hebt de oude, vertrouwde dingen losge-
laten en bent Hem gaan volgen. En dan komt er een tijd 
van droogte, van hongersnood. Je krijgt te maken met 
tegenslag. Je gaat twijfelen. Dan kun je twee dingen doen: 
vechten of vluchten. Wel, tegen een hongersnood kun je 
niet vechten. En daarom kiest Abram voor vluchten naar 
Egypte. Een land dat niet afhankelijk is van regen, zoals 
Kanaän. Daar hebben ze de rivier de Nijl. Abram praat er 
niet met de Heere over. Je leest niets meer over altaren en 
God aanroepen, zoals in vers 7 en 8. Veelzeggend. Hoe 
zouden wij reageren in zulke omstandigheden? Staat 
Abram niet heel dichtbij ons? Waarom gaan we net als 
Abram in moeilijke situaties vaak bijna automatisch voor 
eigen oplossingen? De Heilige Geest heeft een hele strijd 
met ons te voeren om ons van die doe-het-zelfhouding af 
te brengen. Om ons opnieuw afhankelijkheid te leren: ‘Wat 
wilt U dat ik doe?’

Genesis 12:5-10

Als het tegenzit
DINSDAG

3 JANUARI

8.47
16.33 
13.39

5.46
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Stel dat jij Noach was geweest: zou je dan de hele 
tijd op God hebben vertrouwd? 

Heb je veel geduld, of vind je wachten moeilijk? Of Noach 
veel geduld had, weten we niet. Wel weten we dat hij veel 
geduld moest hebben. God wilde hem redden, maar daar-
voor moest hij wel één jaar en tien dagen in de ark zitten. 
Geduld hebben is niet altijd gemakkelijk. Toen het begon te 
regenen, wist Noach ook niet hoelang het zou gaan duren. 
Hij zal vast uitzichtloze momenten hebben gehad. In vers 1 
lazen we: ‘God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren 
en al het vee dat bij hem in de ark was.’
Het geloof van Noach, waar we eerder over lazen, wordt 
beloond. God denkt aan hem. God laat hem niet in de kou 
staan. En Hij gaat hem redden; Hij geeft hem opnieuw 
leven, op een vernieuwde aarde. Zo wil God ons ook nieuw 
leven geven op de nieuwe aarde. Wat God daarvoor terug 
vraagt? Dat je net als Noach in Hem gelooft en op Hem 
vertrouwt. 

Genesis 8:1-13

Na regen komt zonneschijn.

Het is voorbij
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Zingen: Psalm 103:6-7
 Weerklank 441:1-4

Maar de heere trof de farao en zijn huis met zware slagen.

Waar is God, vraag je je af, als Abram besluit om naar 
Egypte te gaan. Dat besluit zorgt namelijk voor nieuwe 
problemen. Zijn vrouw Sarai is weliswaar 65-plusser, maar 
nog steeds een mooie vrouw. Als immigrant, asielzoeker, 
ben je rechteloos in Egypte. Ze doden je rustig om je vrouw 
in te pikken. Abram gebruikt daarom een leugentje om 
bestwil en zegt dat Sarai zijn zuster is. Het is een vernede-
rende keuze ten behoeve van zijn eigen belang. Als de 
farao van Sarai hoort, verdwijnt ze in zijn harem. En God? 
Hij zegt niets in deze geschiedenis, maar Hij doet wel 
degelijk wat. Hij stuurt plagen naar het hof van farao. Zijn 
stem klinkt duidelijk door in de verwijten die de farao aan 
Abram maakt als hij Sarai vrijlaat. Zo komt God op voor 
Sarai. Want zo is Hij: Hij komt op voor mensen die in de 
knel zitten. De Heere ziet ook jou en het onrecht dat je is 
aangedaan. Hij zal het er niet bij laten zitten!

Genesis 12:11-20

Gods ingrijpen
WOENSDAG
4 JANUARI

8.46
16.34 
14.07

7.00
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God denkt bij de regenboog aan Zijn verbond met 
ons. Waar denk jij aan bij de regenboog?

Je aan de afspraak houden, kan soms moeilijk zijn, vooral 
als de ander dat niet doet. God maakte een afspraak met 
Noach: een verbond. God had de aarde vol laten lopen met 
water, bijna alle mensen en dieren waren hierdoor verdron-
ken.
Maar nu zegt God: dit zal Ik niet meer doen, dat spreek Ik 
met jullie af. In het stukje dat we lazen, staat wel vijf keer 
het woord ‘verbond’. Twee keer staat er dat God een ver-
bond maakt. En drie keer staat er dat God Zich het verbond 
zal herinneren. God vindt het dus heel belangrijk dat wij 
weten dat dit niet nog een keer zal gebeuren. 
Hij geeft zelfs een teken: de regenboog. Als het regent en 
de zon schijnt, zien we de regenboog. Hét teken dat de 
regen weer zal stoppen. God houdt Zich aan Zijn verbond, 
maar sinds de zondvloed blijven wij zondigen. Wij houden 
ons niet altijd aan onze afspraken, God wel. Hij houdt Zich 
aan Zijn Woord. 

Genesis 9:8-17

Vind jij het moeilijk om je aan afspraken te 
houden? God houdt Zich altijd aan de afspraak.

Afspraak is afspraak
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RECEPT UIT 
LIBANON
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LIBANESE LINZENSOEP

Nodig: (voor 2 personen)

2 wortelen, 1 ui, 2 el olie, 50 gram rijst, 250 gram rode 
linzen (afgespoeld), 1 el kurkumapoeder (of 1 cm verse 
kurkuma), 1 el komijn, 1,2 liter groentebouillon, sap van 
0,5 citroen, 2 el yoghurt, verse peterselie of koriander

Zo maak je het:
• Schil de wortelen en snij ze in blokjes.
• Snipper de ui.
• Fruit de uisnippers in olijfolie op een zacht vuurtje.
• Voeg na 5 minuten de wortelen, linzen, rijst en bouillon 

toe.
• Kruid met kurkuma en komijn.
• Breng aan de kook en laat ongeveer 15 minuten koken, 

tot de ingrediënten gaar zijn.
• Voeg het citroensap toe.
• Pureer met een staafmixer tot een gladde soep.
• Serveer de soep met yoghurt en verse peterselie of 

koriander.

Lekker met een geroosterd pitabroodje.
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In de puzzel zitten woorden verborgen die met het werk 
van de GZB in Libanon te maken hebben. Zoek in alle rich-
tingen en streep de woorden die onder de puzzel staan 
weg. Zet de letters die overblijven achter elkaar en je hebt 
de oplossing.

k b e i r o e t b z g m g

a l s o d k z e n d i n g

r i i e h g e c e d e a f

a b e n m o r r d t r t h

g a o i i i o e k m n o s

h n p i s e n p n a e n t

e o e i p o k a k n e z r

u n s l o g l i r z l i a

s a u s r a d p n i n e d

i h t o n e d i x v e k g

a e z d r o l l z e o r u

n e p p a h c s d o o b e

g e e i g o l o e h t n j

arm
beiroet
boodschappen
crisis
explosie
gzb
hoop
hulp

jeugdarts
karagheusian
kerk
kliniek
land
libanon
linzen
midden-oosten

predikant
seminarie
theologie
zending
ziek
zorg

PUZZELPUZZELPUZZEL
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