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Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) werd geboren in 
Essex, Engeland. In 1850 kwam hij tot bekering en een 
jaar later werd hij de voorganger van een kleine baptis-
tenkerk. In 1854 werd hij geroepen tot het pastoraat van 
de Baptistenkapel van New Park Street in Southwark, 
Londen. Zijn prediking trok grote menigten aan, zo veel 
mensen zelfs dat een nieuw kerkgebouw, de Metropoli-
tan Tabernakel, werd gebouwd. Tijdens zijn bediening 
bouwde hij een gemeente op die ongeveer 6.000 mensen 
telde. Hij was niet alleen een geliefd predikant, maar was 
betrokken bij verschillende liefdadigheidsorganisaties, 
waaronder een weeshuis in Stockwell. Spurgeon had ook 
veel invloed d.m.v. literatuur, in het bijzonder door zijn 
preken die wekelijks in pamfletvorm verschenen.
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Voorwoord

Een belofte van God kun je vergelijken met een cheque. 
Deze wordt aan de gelovige gegeven en vertegenwoor-
digt een bepaalde waarde. Als je een cheque wegstopt in 
een la en er niets mee doet, heb je er niets aan en is deze 
waardeloos. Net zo is een belofte waardeloos als je daar 
niets mee doet. Je moet de belofte in ontvangst nemen 
en onderschrijven met je eigen naam door deze persoon-
lijk als waar te ontvangen. Door het geloof aanvaard je 
deze als jouw eigendom. Op jouw zegel staat dat God 
echt is en dat Hij doet wat Hij heeft beloofd. Het gaat 
zelfs zover dat je mag geloven dat je de zegen al ontvan-
gen hebt, omdat je gelooft dat de belofte voor jou geldt. 
Met de ondertekening van de belofte met jouw naam 
en zegel laat je zien dat je de zegen van het beloofde al 
ontvangen hebt.

Vervolgens kun je met deze verzegelde cheque naar 
God toe gaan, zoals iemand een cheque aanbiedt bij de 
balie van de bank. Je moet erom smeken in gebed, in de 
verwachting dat God Zijn belofte zal vervullen. Als je op 
het juiste tijdstip naar de hemelse bank komt, zul je het 
beloofde bedrag in één keer ontvangen. Als de cheque 
nog niet verzilverd kan worden, moet je geduldig wach-
ten; maar intussen mag je de belofte tot je bezit rekenen, 
want de bank zal zeker betalen wanneer de bestemde tijd 
aanbreekt.

Sommigen slagen er niet in de cheque te onderteke-
nen met hun eigen naam, en dus krijgen ze niets. Ande-
ren ondertekenen wel de cheque, maar gaan er niet mee 
naar de bank en ontvangen dus ook niets. Dan is niet 
de belofte het probleem, maar degene die niet op een 
gezonde, zakelijke manier met de belofte omgaat.

God heeft geen belofte gedaan die hij niet zal nako-
men en geeft ons geen valse hoop. Om jou te helpen dit 
te geloven, heb ik dit dagboek geschreven. Het zien van 
de beloften zelf is goed voor de ogen van het geloof: hoe 
meer je de woorden van genade bestudeert, hoe meer 



genade je zult ontlenen aan die woorden. Ik heb getui-
genissen van mijzelf toegevoegd aan de bemoedigende 
woorden van de Schrift, zij zijn de vrucht van beproe-
ving en ervaring. Ik geloof alle beloften van God, maar 
velen van hen heb ik persoonlijk ervaren. Ik heb gezien 
dat ze waar zijn, want ze zijn aan mij vervuld. Dit mag 
een aanmoediging zijn voor jongeren en een troost voor 
ouderen. De ervaring van één persoon kan voor een 
ander van het grootste nut zijn. Dit is waarom David, 
de man Gods schreef: ‘Ik heb de HEERE gezocht en Hij 
heeft mij geantwoord’ en nogmaals: ‘Deze ellendige riep 
en de HEERE hoorde’ (Psalm 34:4,6).

Ik begon deze dagelijkse bemoedigingen toen ik zelf 
een diepe geloofscrisis meemaakte. Sindsdien ben ik in 
het diepe gegooid, waar ik in verdronken zou zijn, als 
God het niet had verhoed. Ik heb de verdrukking van 
vele moeilijkheden doorstaan. Hevige lichamelijke pijn 
mondde uit in een mentale depressie. Ook is een innig 
geliefde mij ontvallen. De golven beukten voortdurend 
op me in. Ik vertel dit niet om sympathie op te wekken, 
maar om te laten zien dat ik geen mooi-weer-zeiler ben. 
Ik heb oceanen doorkruist die meestal niet zo ‘stil’ zijn: 
ik ken het rollen van de golven en de stormloop van de 
wind. Nooit waren de beloften van Jehovah zo kostbaar 
voor mij als in die moeilijkheden. Sommige beloften 
begrijp ik nu pas. Ik had de datum waarop ze volgroeid 
waren nog niet bereikt, want ik was zelf nog niet volwas-
sen genoeg om hun betekenis te begrijpen.

Hoe veel mooier is de Bijbel dan nu voor mij dan een 
paar maanden geleden! Door de Heer te gehoorzamen 
en zijn smaad buiten het kamp te dragen, heb ik welis-
waar geen nieuwe beloften ontvangen, maar het lijkt wel 
alsof ik de oude als nieuwe heb ontvangen, want de oude 
hebben zich voor mij geopend met diepere lagen. Vooral 
het Woord van de Heer aan zijn dienaar Jeremia klonk 
buitengewoon liefelijk in mijn oren. Hij moest spreken 
tot hen die niet wilden horen of niet wilden geloven wat 
ze hoorden. Hij kende het verdriet van liefde die teleur-
stelt en onvoorwaardelijke loyaliteit aan God. Hij had 
er alles voor over dat zijn volk zich van hun dwalingen 
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zou bekeren en zich tot God wendden, maar niet dat 
hij daarbij zelf van de wegen van de Heer zou afwijken. 
Hij werd krachtig ondersteund door woorden van troost 
die zijn geest beschermden, waardoor hij niet afgleed. 
Jeremia’s gouden woorden van genade heb ik meer lief-
gehad dan mijn noodzakelijke voedsel en daar heb ik 
deze pagina’s mee verrijkt.

Ik hoop dat ik jou als dienaar van mijn Meester 
mag troosten met deze overdenkingen! Ik heb vanuit 
mijn hart geschreven om jou te troosten. In al je beproe-
vingen wil ik tegen je zeggen: God is goed. Hij zal je 
niet in de steek laten: Hij helpt je er doorheen. Er is een 
belofte voorbereid voor je huidige beproevingen. Als je 
dat gelooft en op Gods belofte pleit bij het verzoendeksel 
door Jezus Christus, zul je de hand van de Heer zien uit-
gestrekt om je te helpen. Al het andere zal teleurstellen, 
maar Zijn woord stelt nooit teleur. Ik wil je aanmoedi-
gen om Hem te vertrouwen, omdat Hij mij talloze keren 
trouw is geweest. Het zou ondankbaar zijn tegenover 
God en op zijn minst onaardig tegenover jou als ik dat 
niet deed.

Moge de Heilige Geest, de Trooster, je met nieuw 
geloof inspireren! Ik weet dat zonder Zijn goddelijke 
kracht alles wat ik kan zeggen nutteloos is, maar onder 
zijn levendmakende invloed zal zelfs het nederigste 
getuigenis knikkende knieën sterken en slappe handen 
opheffen. God wordt verheerlijkt als zijn dienaren hem 
onvoorwaardelijk vertrouwen. De hemelse Vader zal je 
nooit afwijzen als je in kinderlijk vertrouwen tot Hem 
nadert. Onze kinderen stellen geen vragen over onze wil 
of onze kracht, maar als vader ze iets heeft beloofd, ver-
heugen ze zich zonder twijfel over het vooruitzicht op de 
vervulling. Ondanks dat ik je nooit zal zien, hoop ik dat 
je de plicht en de vreugde van zo’n kinderlijk vertrouwen 
in God zult ontdekken terwijl je iedere dag iets leest van 
wat ik heb voorbereid.

C H Spurgeon
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1 Januari

Heersen in CHristus

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, 
en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u 
de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. 

- geneSiS 3:15

Dit is de eerste belofte aan de gevallen mens. Heel het 
Evangelie en de kern van het genadeverbond ligt erin 
opgesloten. Deze belofte is al voor een groot deel ver-
vuld. Van het ‘zaad van de vrouw’, van onze Heere Jezus, 
werd de hiel ‘vermorzeld’. Het was een vreselijke ver-
morzeling. Hoe vreselijk zal dan de definitieve vermor-
zeling van de kop van de slang zijn! Deze vernietiging 
werd al zichtbaar toen Jezus de zonde wegnam, de dood 
overwon en de kracht van de Satan brak, maar wordt pas 
voltooid bij de tweede komst van onze Heere op de oor-
deelsdag. Voor jou bevat de belofte de voorzegging dat 
duivelse krachten je zullen treffen in je zondige natuur 
en dat zo je hiel vermorzeld zal worden. Maar je zult 
overwinnen in Christus, Die Zijn voet gezet heeft op de 
kop van de oude slang. Misschien moet je in de loop van 
dit jaar het eerste gedeelte van deze belofte leren, door 
de verleidingen van de duivel en de onvriendelijkheid 
van zijn ‘zaad’, de goddelozen. Zij kunnen je zo ‘ver-
morzelen’, dat je misschien mank zult lopen door een 
pijnlijke hiel. Maar houd je vast aan het tweede gedeelte 
van deze tekst. Dan zul je niet ontmoedigd raken. Ver-
heug je door het geloof in de uiteindelijke overwinning 
in Christus Jezus, het Zaad van de vrouw.

Lezen - Genesis 3: 1-15
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2 Januari

satan Verpletterd 

En de God van de vrede zal de satan spoedig 
onder uw voeten verpletteren.

- romeinen 16:20

Deze belofte sluit heel goed aan bij die van gisteren. Je 
moet niet alleen lijken op ons verbondshoofd Jezus in 
de vermorzeling van Zijn hiel, maar ook in Zijn over-
winning van de duivel. De oude draak zal verpletterd 
worden onder onze voeten. De gelovigen in Rome 
waren bedroefd vanwege twist in de kerk, maar hun 
God was ‘de God van vrede’ en Hij gaf hun zielen rust. 
De aartsvijand liet de voeten van de zorgelozen struike-
len en misleidde de harten van de eenvoudigen. Maar 
hij zal het onderspit delven. Hij zal vertreden worden 
door hen die hij in moeilijkheden heeft gebracht. Deze 
overwinning behaalt het volk van God niet door eigen 
bekwaamheid of kracht, maar God Zelf zal ‘de satan 
verpletteren’. Hoewel zij de satan vertreden, is het de 
Heere Die hem vernietigt.

Vertrap de verleider onverschrokken. Niet alleen 
lagere geesten, maar de prins van de duisternis zelf moet 
verslagen worden. Verwacht, in onvoorwaardelijk ver-
trouwen op God, een spoedige overwinning. Spoedig! 
Wat een heerlijk woord! Spoedig zul je je voet op de oude 
slang zetten! Wat heerlijk om het kwaad te verpletteren! 
Wat een vernedering voor de satan dat zijn kop verplet-
terd wordt door menselijke voeten. Vertrap de verleider 
door geloof in Jezus.

Lezen - Romeinen 16: 16-27
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3 Januari

rust op de beloften

Dit land waarop u ligt te slapen, zal 
Ik u en uw nageslacht geven.

- geneSiS 28:13

Geen enkele belofte is slechts voor één persoon bestemd: 
zij is niet voor één gelovige, maar voor alle gelovigen. 
Vriend, als je in geloof kunt neerliggen op een belofte en 
er rust in vindt, dan is die belofte voor jou. Elke plaats 
waar Jakob kwam, overnachtte en rustte (Gen. 28:11), 
nam hij in bezit. Toen hij zijn vermoeide lichaam op de 
grond uitstrekte, met de stenen van die plaats als hoofd-
kussen, kon hij zich nauwelijks indenken dat hij op deze 
manier in bezit kwam van het land. En toch was het zo. 
Hij zag in zijn droom die wonderlijke ladder, die voor 
alle ware gelovigen hemel en aarde met elkaar verbindt. 
Waar de voet van de ladder stond, moest hij zeker recht 
hebben op de grond, want anders zou hij de goddelijke 
ladder niet kunnen bereiken. Alle beloften van God 
zijn ‘ja, en… amen’ (2 Kor. 1:20) in Christus Jezus. En 
omdat Hij de jouwe is, is elke belofte van jou, als je er 
slechts op neer wilt liggen in vertrouwend geloof.

Kom, vermoeide, gebruik de woorden van de Heere 
als je hoofdkussen. Lig er in vrede op. Droom alleen van 
Hem. Jezus is je ladder van licht. Kijk, de engelen komen 
tussen je ziel en God. Wees ervan verzekerd dat God je 
de belofte geeft en dat het geen diefstal is als je die tot je 
neemt, alsof ze speciaal voor jou bedoeld is.

Lezen - Genesis 28: 10-15
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4 Januari

rust in God

Ik zal hen onbezorgd doen neerliggen.

- HoSea 2:17

Inderdaad, de gelovigen zullen vrede hebben. Het tekst-
gedeelte waarvan dit bemoedigende woord deel uit-
maakt, spreekt over vrede ‘met de dieren van het veld, 
met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de 
aarde’(vers 17). Dan heb je vrede ondanks aardse vij-
anden, onbegrijpelijke rampen en kleine zorgen die je 
in beslag kunnen nemen! Zij zouden een belemmering 
kunnen zijn om ‘neer te liggen’, maar geen enkele zorg is 
dat werkelijk. De Heere zal alles wat Zijn volk bedreigt 
volledig wegnemen: ‘En boog, zwaard en strijd zal Ik 
van de aarde doen verdwijnen’ (vers 17). De vrede zal 
inderdaad volkomen zijn, als alles wat die rust in de weg 
staat uit de weg is geruimd.

Deze vrede zal rust geven. ‘De HEERE geeft het 
Zijn beminden in de slaap’ (Ps. 127:2). Als God je alles 
geeft wat nodig is, als God je rust geeft, kun je in kalme 
rust ‘neerliggen’.

Deze rust zal een veilige rust zijn. Het is al heel wat 
om ‘neer te liggen’, maar het is iets anders om ‘onbe-
zorgd neer te liggen’. Je wordt gebracht naar het land 
van de belofte, naar het huis van de Vader, de kamer 
van de liefde en het hart van Christus: je kunt waarlijk 
‘onbezorgd neerliggen’. Het is voor een gelovige veiliger 
om in vrede neer te liggen, dan dat hij wakker is en zich 
zorgen maakt.

‘Hij doet mij nederliggen in grazige weiden’ (Ps. 
23:2). Je zult pas rusten als de Trooster je doet neerlig-
gen.

Lezen - Hosea 2: 17-22
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5 Januari

KraCHt Van God

Ik sterk u.

- JeSaJa 41:10

Als je geroepen wordt om een zware taak te verrichten 
of om te lijden, dan verzamel je al je kracht. Maar dan 
blijkt dat je minder sterk bent dan je dacht. Of je hebt 
minder kracht dan nodig is. Je hoeft de moed echter niet 
te laten zakken, omdat je op zo’n rijke belofte van God 
kunt terugvallen. Want het omvat alles wat je mogelijk 
nodig zult hebben. In Zijn almacht kan God alles. Hij 
kan je kracht geven en Hij belooft dat Hij dat ook zal 
doen. Hij wil het voedsel voor je ziel en de gezondheid 
voor je hart zijn. Zó wil Hij je sterkte geven. Het is niet 
in woorden uit te drukken hoeveel kracht God aan 
mensen kan geven. Als God Zijn kracht geeft, dan staat 
menselijke zwakheid je niet langer in de weg.

Herinner je je niet dat je in tijden van moeite en 
beproeving zo’n bijzondere kracht ontving dat je verwon-
derd over jezelf was? In gevaren was je kalm. Je berustte 
in verlies. Toen je bespot werd, beheerste je jezelf. En 
toen je ziek was, was je geduldig. Dit komt doordat God 
onverwachte kracht geeft als Hij je beproeft. Dan stijg 
je boven je zwakheid uit. Bange mensen ontvangen 
moed, aan onwetenden wordt wijsheid gegeven en de 
zwijgzamen ontvangen de juiste woorden als zij moeten 
spreken. Mijn eigen zwakte maakt me klein, maar Gods 
belofte maakt me moedig. Heere, geef mij kracht zoals 
U beloofd hebt.

Lezen - Jesaja 41: 1-10
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6 Januari

Hulp Van buitenaf

Ook help Ik u.

- JeSaJa 41:10

De belofte van gisteren verzekerde je van kracht bij wat 
je moet doen. Bovenstaande belofte verzekert je van 
hulp in gevallen waarin je niet alleen kunt handelen. De 
Heere zegt: ‘Ik help u.’ Kracht van binnenuit wordt aan-
gevuld door hulp van buitenaf. God kan je bondgenoten 
geven in de strijd als dat goed is in Zijn ogen. En zelfs als 
Hij je geen menselijke hulp geeft, zal Hij Zelf je terzijde 
staan en dat is nog veel beter. Deze gevreesde bondge-
noot is beter dan legioenen sterfelijke helpers.

Zijn hulp komt op het juiste moment: Hij is heel 
duidelijk aanwezig in tijden van zorgen. Zijn hulp is vol 
wijsheid: Hij weet hoe Hij ieder mens geschikte hulp 
kan geven die bij hem of haar past. Zijn hulp is volko-
men. De hulp van mensen is daarbij vergeleken tever-
geefs. Zijn hulp is meer dan hulp, want Hij draagt de 
hele last en voorziet in alle behoeften. ‘De Heere is voor 
mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens 
mij doen?’(Hebr. 13:6).

Omdat Hij altijd al je hulp is geweest, heb je vertrou-
wen in Hem voor het heden en de toekomst. Je gebed is: 
‘HEERE, wees mijn Helper’(Ps. 30:11). Je ervaring is: 
‘En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp’ 
(Rom. 8:26). Je verwachting is: ‘Ik sla mijn ogen op naar 
de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal’ (Ps. 121:1). En 
je lied zal spoedig zijn: ‘HEERE, U heeft mij geholpen’ 
(Ps. 118:13).

Lezen - Psalm 121
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7 Januari

Grotere dinGen

U zult grotere dingen zien dan deze.

- JoHanneS 1:51

Dit wordt gezegd tegen iemand die geloofde als een kind. 
Hij was bereid om Jezus te aanvaarden als de Zoon van 
God, de Koning van Israël, op basis van één overtuigend 
argument. Zij die bereid zijn om te zien, zullen zien: de 
reden dat je zo akelig blind bent, is dat je je ogen sluit.

Je hebt al veel gezien. De Heere heeft grote en 
ondoorgrondelijke dingen laten zien, waarvoor je Zijn 
Naam mag prijzen. Maar er zijn in Zijn Woord nog gro-
tere waarheden, nog grotere diepten van ervaring, nog 
grotere hoogten van gemeenschap, nog grotere goede 
werken, nog grotere openbaringen van kracht, liefde en 
wijsheid. Die dingen zul je ook zien als je de Heere wilt 
geloven. Het vermogen om een valse leer te bedenken, 
brengt de ondergang. Als je echter de waarheid mag 
inzien, is dat een zegen. De hemel zal voor je geopend 
worden, de weg daar naartoe zal je gewezen worden in 
de Zoon des mensen. En de engelendienst die plaats-
vindt tussen de hogere en de lagere regionen zal duidelij-
ker voor je worden. Houd je ogen open voor geestelijke 
zaken en verwacht meer en meer te zien. Geloof dat je 
leven niet op niets zal uitlopen, maar dat je altijd aan 
de winnende hand zult zijn, doordat je grotere en nog 
grotere dingen zult zien. Totdat je de grote God Zelf ziet 
en nooit meer het zicht op Hem zult verliezen.

Lezen - Johannes 1: 46-52
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8 Januari

God zien

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

- mattHeüS 5:8

Reinheid, voornamelijk reinheid van hart, is de belang-
rijkste zaak waar je naar moet streven. Je moet van 
binnen gereinigd worden door de Geest en het Woord en 
dan zul je van buiten rein zijn door heiliging en gehoor-
zaamheid. Er is een nauw verband tussen je gevoel en je 
verstand: als je het kwaad liefhebt, kun je niet begrijpen 
wat goed is. Als je hart vuil is, zal je oog verduisterd 
worden. Hoe kunnen mensen die onheilige dingen lief-
hebben een heilige God zien?

Wat een voorrecht is het om God hier te zien! Een 
glimp van Hem is de hemel op aarde! In Christus Jezus 
zien de reinen van hart de Vader. Je ziet Hem, Zijn waar-
heid, Zijn liefde, Zijn doel, Zijn soevereiniteit en Zijn 
verbondstrouw, ja, je ziet Hem Zelf in Christus Jezus. 
Maar dit kun je alleen begrijpen als je de zonde buiten 
je hart laat. Alleen zij die streven naar godzaligheid 
kunnen roepen: ‘Mijn ogen zijn voortdurend gericht op 
de HEERE’ (Ps. 25:15). De wens van Mozes, ‘Toon mij 
toch Uw heerlijkheid’ (Ex. 33:18), kan alleen in je ver-
vuld worden als je jezelf reinigt van alle ongerechtigheid. 
Je zult ‘Hem zien, zoals Hij is’ (1 Joh. 3:2). En ‘een ieder 
die deze hoop op Hem heeft,reinigt zich’ (1 Joh. 3:3). De 
tegenwoordige gemeenschap en de hoop die het hemelse 
zicht geeft, zijn dringende aansporingen tot reinheid van 
hart en leven. Heere, maak mij rein van hart, zodat ik 
U mag zien!

Lezen - Mattheüs 5: 1-12
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9 Januari

rijK worden door GeVen

Een zegenende [vrijgevige] ziel wordt verzadigd.

- Spreuken 11:25

Als ik verlang te groeien in het geloof, dan moet ik mijn 
voorraden niet opslaan, maar moet ik die uitdelen aan 
de armen. De wereldse manier om voorspoed te krijgen, 
is de hand op de knip te houden en vrekkig te zijn. Gods 
weg is echter anders. Want Hij zei: ‘Er zijn er die mild 
uitdelen en nog meer ontvangen, en er zijn er die meer 
inhouden dan rechtmatig is, maar het is tot gebrek’ (vers 
24). De weg naar winst die het geloof gaat, is geven. Ik 
moet dat steeds opnieuw proberen te doen. Dan kan ik 
verwachten dat ik zoveel voorspoed zal krijgen als goed 
voor me is, als een genadige beloning voor het vrijgevig 
uitdelen.

Natuurlijk kan ik er niet zeker van zijn dat ik rijk 
word. Ik zal het goed hebben, maar niet té goed. Te grote 
rijkdommen zouden me log kunnen maken, zoals dikke 
mensen dat meestal zijn. Ook kan het me een slechte 
spijsvertering van wereldgelijkvormigheid geven en mijn 
hart te vet maken. Nee, als ik vet genoeg ben om gezond 
te zijn, mag ik heel tevreden zijn. En als de Heere me 
met voorspoed zegent, mag ik volkomen tevreden zijn.

Maar er is een mentale en geestelijke voldaanheid 
waar ik nog veel sterker naar verlang. Die is het gevolg 
van hoge gedachten over mijn God, Zijn Kerk en mijn 
medemensen. Laat ik niet karig zijn, anders zal mijn hart 
verhongeren. Laat ik gul zijn en vrijgevig, want zo zal ik 
op de Heere lijken. Hij gaf Zichzelf voor mij: zal ik Hem 
dan iets met tegenzin geven?

Lezen - Spreuken 11: 24-31



10

10 Januari

een onuitputtelijKe bron

Wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen.

- Spreuken 11:25

Als ik oog heb voor anderen, zal God oog voor mij 
hebben. En op de één of andere manier zal Hij me dan 
belonen. Als ik oog heb voor de armen, zal de Heere 
oog voor mij hebben. Als ik oog heb voor de kleine 
kinderen, zal de Heere me als Zijn kind behandelen. 
Als ik Zijn kudde voed, zal Hij mij voeden. Als ik Zijn 
tuin besproei, zal Hij mijn ziel tot een besproeide tuin 
maken. Dit is de belofte van de Heere Zelf. Ik wens dat 
ik de voorwaarde mag vervullen en dan Zijn vervulling 
mag verwachten.

Ik kan voor mezelf zorgen, totdat ik ziek word. Ik 
kan over mijn eigen gevoelens waken, totdat ik niets 
meer voel. En ik kan treuren over mijn eigen zwakheid, 
totdat ik bijna te zwak word om te treuren. Het zou veel 
meer voordeel geven als ik niet meer egoïstisch ben en, 
uit liefde voor mijn Heere Jezus, ga zorgen voor hen 
die rondom mij zijn. Als mijn waterreservoir leeg raakt 
en niet door regen wordt aangevuld, wat moet ik dan 
doen? Ik zal de dop eraf nemen, zodat de inhoud eruit 
kan vloeien om de verwelkende planten rondom mij te 
besproeien. Wat zie ik dan? Mijn tank lijkt zich te vullen 
als er water uit komt. Er is een geheime bron. Toen alles 
stagneerde, stond de frisse bron stil. Maar toen mijn 
voorraad overvloeide om anderen te besproeien, tóen 
dacht de Heere aan mij. Halleluja!

Lezen - Spreuken 11: 17-25
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de booG Van Gods Genade

Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde 
breng en de boog in de wolken gezien wordt.

- geneSiS 9:14

Er zijn genoeg wolken, maar je bent niet bang dat de 
wereld door een zondvloed vernietigd zal worden. Je ziet 
de regenboog vaak genoeg. Dat voorkomt dat je zulke 
angsten krijgt. Het verbond dat de Heere met Noach 
maakte, staat vast en je twijfelt er niet aan. Waarom zou 
je dan denken dat de wolken van gevaar, die nu de lucht 
verdonkeren, de voorbodes zullen zijn van je ondergang? 
Zet zulke ongegronde en schandelijke angsten dan van 
je af.

Het geloof ziet altijd de boog van de verbondsbe-
lofte als het verstand de wolk van beproeving ziet. God 
heeft een boog waarmee Hij pijlen van vernietiging kan 
afschieten. Maar let op, hij is naar boven gericht. Het 
is een boog zonder een pijl of een pees. Het is een boog 
die er voor de sier hangt, die niet langer voor oorlog 
gebruikt wordt. Het is een boog met veel kleuren, die 
vreugde en genot weergeven en geen boog die bloedrood 
gekleurd is van het slachten of zwart van woede. Heb 
goede moed. Nooit verduistert God de hemel zo erg dat 
Hij geen getuigenis aflegt van Zijn verbond. En zelfs als 
Hij dat zou doen, dan zou je Hem vertrouwen, omdat 
Hij niet kan veranderen of liegen of op de één of andere 
manier falen in het houden van Zijn vredeverbond. Je 
hebt geen reden om aan God te twijfelen, tenzij de wate-
ren opnieuw over de aarde gaan.

Lezen - Genesis 9: 8-17
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liefde tot Het einde

Want niet voor eeuwig verstoot de Heere!

- klaagliederen 3:31

Hij kan verstoten voor een tijd, maar niet tot in eeu-
wigheid. Een vrouw kan haar sieraden voor een paar 
dagen afdoen, maar zij zal ze niet vergeten en ook niet 
bij het vuilnis weggooien. Het is niet te verwachten dat 
de Heere hen Die Hij liefheeft zal verstoten: want ‘Hij 
heeft de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefge-
had had, liefgehad tot het einde’ (Joh. 13:1). Sommigen 
praten over het leven binnen of buiten de genade, alsof 
het over een konijn gaat die zijn burcht in en uit rent: 
maar zo is het echt niet. De liefde van de Heere is een 
veel ernstiger en blijvender zaak.

Hij koos ons van eeuwigheid en Hij zal ons tot in 
eeuwigheid liefhebben. Hij heeft ons zó lief, dat Hij voor 
ons stierf en je mag er daarom van verzekerd zijn dat 
Zijn liefde nooit zal ophouden. Zijn eer is zo nauw ver-
bonden met de redding van de gelovige, dat Hij hem nog 
minder kan verstoten dan Hij Zijn eigen dienstkleren 
als Koning der heerlijkheid kan afleggen. Nee, nee! De 
Heere Jezus, als het Hoofd, verstoot Zijn lidmaten nooit. 
Als een Bruidegom verstoot Hij nooit Zijn bruid.

Denk je dat je verstoten bent? Waarom denk je zo 
slecht van de Heere, Die je ondertrouwd heeft? Verwerp 
zulke gedachten en laat ze nooit opnieuw in je ziel vast-
haken. ‘God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, 
niet verstoten’ (Rom. 11:2). ‘Hij haat het wegsturen’ 
(Mal. 2:16).

Lezen - Romeinen 11: 1-8
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je Komt nooit teVerGeefs

En wie tot Mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen.

- JoHanneS 6:37

Is er ook maar één voorbeeld te noemen dat de Heere 
iemand uitwierp die tot Hem kwam? Als dat zo is, zou 
ik het graag willen weten. Maar er is er niet één geweest 
en er zal er nooit één zijn. Onder de verloren zielen in de 
hel is er niemand die kan zeggen: ‘Ik ging naar Jezus en 
Hij wees me af.’ Het is niet mogelijk dat jij of ik de eerste 
zullen zijn met wie Jezus Zijn woord zal breken. Koester 
zo’n duistere verdenking niet.

Als je naar Jezus gaat met de ellende van vandaag, 
kun je er zeker van zijn dat Hij naar je zal luisteren en 
je niet zal wegsturen. Zij die vaak geweest zijn en zij die 
nooit eerder gegaan zijn - laten we samen gaan en we 
zullen zien dat Hij de deur van Zijn genade niet voor 
iemands gezicht dichtgooit.

‘Deze Man ontvangt de zondaars’ (Luk. 15:2), maar 
Hij stoot er niet één af. Je komt tot Hem in zwakheid 
en zonde, met een wankelend geloof, weinig kennis en 
weinig hoop, maar Hij stuurt je niet weg. Je komt door 
gebed en het gebed is gebrekkig. Je komt met een belij-
denis en de belijdenis is onvolkomen. Je komt met lof-
zegging en die lofzegging doet tekort aan wat Hij waard 
is. Maar toch: Hij ontvangt je. Je komt ziek, vervuild, 
naakt en waardeloos. Maar Hij verwerpt je nooit. Kom 
vandaag opnieuw tot Hem, Die je nooit afwijst.

Lezen - Johannes 6: 32-40
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Kom tot Hem!

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en 
belast bent, en Ik zal u rust geven.

- mattHeüS 11:28

Als je gered bent, vind je rust in Jezus. Zij die niet gered 
zijn, zullen rust ontvangen als zij tot Hem komen, want 
hier belooft Hij het te ‘geven’. Niets kan vrijer zijn dan 
een gift. Accepteer met blijdschap wat Hij met blijdschap 
geeft. Je hoeft het niet te kopen of te lenen, maar je hoeft 
het slechts als een gift te ontvangen. Als je gebukt gaat 
onder de last van ambitie, jaloezie, begeerte of angst: Hij 
wil je vrijmaken van deze ijzeren boeien en Hij wil je 
rust geven. Je bent ‘beladen’ - ja, ‘zwaar beladen’ met 
zonde, zorg, wroeging, angst voor de dood. Maar als je 
tot Hem komt, zal Hij de last van je afnemen. Hij droeg 
de verpletterende last van je zonden, zodat jij die niet 
langer hoeft te dragen. Hij werd de grote Lastdrager, 
zodat iedereen die zwaar beladen is niet meer hoeft te 
buigen onder de enorme druk.

Jezus geeft rust. Het is zo. Wil je het geloven? Wil je 
het uitproberen? Wil je dit meteen doen? Kom tot Jezus, 
laat elke andere hoop varen, denk alleen aan Hem, in 
geloof dat Zijn getuigenis over Zichzelf waar is en ver-
trouw alles aan Hem toe. Als je zo tot Hem komt, zal de 
rust die Hij je geeft diep, veilig, heilig en eeuwig zijn. Hij 
geeft een rust die blijft tot in de hemel en Hij geeft het 
vandaag aan allen die tot Hem komen.

Lezen - Mattheüs 11: 25-30
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God VerGeet je niet

Want de arme wordt niet voor altijd vergeten, de 
hoop van de ellendigen vergaat niet voor eeuwig.

- pSalm 9:19

Armoede is een zware erfenis. Maar die op de Heere 
vertrouwen, worden rijk door geloof. Zij weten dat ze 
door God niet vergeten worden. Het kan erop lijken dat 
zij worden overgeslagen als Hij in Zijn voorzienigheid 
goede dingen uitdeelt. Maar toch kijken zij uit naar 
het moment waarop al deze dingen rechtgezet zullen 
worden. Lazarus zal niet altijd tussen de honden liggen 
bij de poort van de rijke man, maar hij zal zijn beloning 
in de schoot van Abraham krijgen.

Ook nu denkt de Heere aan zijn arme, maar dier-
bare kinderen. ‘Ik ben wel ellendig en arm, maar de 
Heere denkt aan mij’ (Ps. 40:18), zei David vroeger al, 
en zo is het ook. De godzalige armen hebben grote ver-
wachtingen. Zij verwachten dat de Heere voorziet in alle 
dingen die nodig zijn voor dit leven en de godzaligheid. 
Zij verwachten te zien dat alle dingen hun medewerken 
ten goede. Zij verwachten een hechtere gemeenschap 
met hun Heere, Die niets had waar Hij Zijn hoofd op 
kon neerleggen. Zij verwachten Zijn tweede komst om 
te delen in Zijn heerlijkheid. Deze verwachting kan niet 
vergaan, want hij is verbonden aan Christus Jezus, Die 
eeuwig leeft. En omdat Hij leeft, zullen zij ook leven. De 
arme gelovige zingt vaak een lied dat de rijke zondaar 
niet kan begrijpen. Denk daarom aan de rijke tafel hier-
boven, als je deel op aarde niet al te groot is.

Lezen - Psalm 9: 10-21
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de zeKerHeid Van je beHoud

Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de 
HEERE zal aanroepen, behouden zal worden.

- Joël 2:32

Waarom roep ik Zijn Naam niet aan? Waarom ga ik snel 
naar de buren, als God zo dichtbij is en mijn zwakste 
roepstem wil horen? Waarom ga ik ervoor zitten om zelf 
schema’s en plannen te bedenken? Waarom werp ik mij-
zelf en mijn last niet meteen bij de Heere? De beste hard-
loper rent de kortste weg - waarom ren ik niet meteen 
naar de levende God? Tevergeefs zal ik ergens anders 
naar bevrijding zoeken. Maar met Gods hulp zal ik die 
vinden. Want hier heb ik Zijn koninklijke ‘ZAL’ om me 
ervan te verzekeren.

Ik hoef niet te vragen of ik Hem mag aanroepen of 
niet, want het woord ‘ieder’ is zeer ruim en veelomvat-
tend. ‘Ieder’ doelt op mij, want het betekent: iedereen 
die God aanroept. Daarom wil ik de tekst volgen en 
direct die heerlijke Heere aanroepen, Die mij zo’n grote 
belofte gedaan heeft.

Mijn geval is dringend en ik zie niet in hoe ik 
bevrijd moet worden. Maar dat is mijn zaak niet. Hij, 
Die de belofte doet, zal wegen en middelen vinden, 
om deze belofte te houden. Het is mijn taak om Zijn 
geboden te gehoorzamen. Het is niet mijn taak om me 
met Zijn raadsplannen te bemoeien. Ik ben Zijn dienst-
knecht, niet Zijn adviseur. Ik roep Hem aan en Hij zal 
mij bevrijden.

Lezen - Joël 2: 28-32
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een VeiliG Geleide

En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn.

- exoduS 3:12

Toen de Heere Mozes met een opdracht heenzond, liet 
Hij hem natuurlijk niet alleen gaan. Dat zou niet alleen 
groot gevaar met zich meebrengen, maar ook grote 
kracht vragen. Het zou voor God belachelijk zijn geweest 
als Hij hem alleen had gestuurd. Een arme Hebreeër, 
die het hoofd zou moeten bieden aan de machtigste 
koning van de wereld. Zou Hij hem dan alleen laten 
gaan? Je kunt je niet voorstellen dat een wijze God de 
arme Mozes zou willen gelijkstellen met de Farao en de 
enorme machten van Egypte. Daarom zegt Hij: ‘Ik zal 
voorzeker met u zijn’. Het is ondenkbaar dat Hij hem 
alleen zou sturen.

Ook in mijn geval geldt dezelfde regel. Als ik in 
opdracht van de Heere ga, met een eenvoudig vertrou-
wen op Zijn kracht en het oog alleen op Zijn heer-
lijkheid, mag ik er zeker van zijn dat Hij met me zal 
zijn. Omdat Hij me roept, verplicht Hij Zich om mij 
te ondersteunen. Is dat niet genoeg? Wat zou ik nog 
meer wensen? Als alle engelen en aartsengelen met me 
zouden zijn, zou ik kunnen falen. Maar als HIJ met me 
is, moet ik slagen. Laat ik er alleen voor zorgen dat ik 
waardig handel ten opzichte van deze belofte. Laat ik 
niet bedeesd, twijfelend, zorgeloos of overmoedig gaan. 
Wat voor persoon zou ik moeten zijn als God met me is? 
In zo’n gezelschap hoor ik mij als een man te gedragen 
en net als Mozes zonder angst naar Farao te gaan.

Lezen - Exodus 3: 10-22
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jezus en zijn Kinderen

Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld 
zal hebben, zal Hij nageslacht zien.

- JeSaJa 53:10

De Heere Jezus is niet tevergeefs gestorven. Zijn dood 
was een offer: Hij stierf in onze plaats, omdat de dood de 
straf was voor de zonden. En omdat Zijn plaatsvervan-
ging door God aanvaard werd, redde Hij degenen voor 
wie Hij Zijn ziel tot een offer gesteld had. Door de dood 
werd Hij als de tarwekorrel die veel vrucht voortbrengt. 
Er moeten vele kinderen Jezus volgen. Hij is ‘de Eeuwige 
Vader’ (Jes. 9:5). Hij zal zeggen: ‘Zie, ik en de kinderen 
die de HEERE mij gegeven heeft’ (Jes. 8:18).

Een man wordt geëerd door zijn zonen en Jezus 
heeft Zijn pijlkoker vol met deze pijlen van de Machtige. 
Een man wordt vertegenwoordigd in zijn kinderen en 
zo wordt Christus vertegenwoordigd in christenen. Het 
leven van een man wordt verlengd en uitgebreid in zijn 
nageslacht. Zo wordt het leven van Jezus voortgezet in 
gelovigen.

Jezus leeft, want Hij ziet Zijn kinderen. Hij vestigt 
Zijn oog op jou, Hij verheugt Zich in je, Hij herkent je 
als de vrucht van de arbeid van Zijn ziel. Wees blij dat 
de Heere blijft genieten van het resultaat van Zijn ont-
zagwekkend offer. Ook zal Hij nooit ophouden om Zich 
te verheugen in wat Zijn dood teweeggebracht heeft. 
Deze ogen, die eens voor je huilden, bekijken je nu met 
blijdschap. Ja, Hij ziet op hen die naar Hem zien. Jullie 
kijken elkaar in de ogen! Wat een vreugde!

Lezen - Jesaja 53
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met mond en Hart belijden

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en 
met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden 

heeft opgewekt, zult u zalig worden.

- romeinen 10:9

Er moet een belijdenis met de mond zijn. Heb ik die 
belijdenis gedaan? Heb ik openlijk bekend dat ik geloof 
in Jezus als Redder, Die God heeft opgewekt uit de 
doden? Heb ik dit beleden op de manier zoals God het 
wil? Laat ik deze vragen eerlijk beantwoorden.

Er moet geloof met het hart zijn. Geloof ik oprecht 
in de opgestane Heere Jezus? Vertrouw ik Hem als mijn 
enige hoop voor verlossing? Komt dit vertrouwen uit 
mijn hart? Deze vragen moeten voor Gods aangezicht 
beantwoord worden.

Als ik werkelijk kan zeggen dat ik Christus beleden 
heb en dat ik in Hem geloof, dan ben ik behouden. De 
tekst zegt niet dat het zo kan zijn, maar zegt het over-
duidelijk en zo helder als de zon aan de hemel: ‘zult u 
zalig worden’. Als gelovige en belijder kan ik mijn hand 
op deze belofte leggen en er bij de Heere God op pleiten. 
Niet alleen op dit moment, maar tijdens mijn hele leven, 
in het uur van mijn dood en op de dag van het oordeel.

Ik moet bevrijd worden van de schuld van de zonde, 
de kracht van de zonde, de straf op de zonde en tenslotte 
van de zonde zelf. God heeft het gezegd: ‘u zult zalig 
worden’. Ik geloof het. Ik zal zalig worden: ik ben zalig. 
Ere zij aan God tot in eeuwigheid.

Lezen - Romeinen 10: 1-11
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strijd tot de oVerwinninG

Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom 
des levens, die midden in het paradijs van God staat.

- openbaring 2:7

Niemand mag vluchten in oorlogstijd en niemand mag 
weigeren om in de heilige oorlog te strijden. Je moet 
vechten als je wilt regeren en je moet de strijd voort-
zetten, totdat je elke vijand overwonnen zult hebben. 
Anders is deze belofte niet voor jou, omdat zij alleen 
is ‘voor degene die overwint’. Je moet de valse profe-
ten overwinnen die in de wereld gekomen zijn en al het 
kwaad dat hun leer met zich meebrengt. Je moet je eigen 
zwakheid overwinnen en de neiging om van je eerste 
liefde af te dwalen. Lees de gehele brief van de Geest aan 
de gemeente van Efeze.

Als je door genade de strijd wint, wat je zult doen als 
je daadwerkelijk de overwinnende Leider volgt, dan zul 
je toegelaten worden in het paradijs van God. Ook zul je 
voorbij de engel en zijn vlammend zwaard mogen gaan 
en bij de bewaakte boom komen. Als iemand van deze 
boom eet, zal hij voor eeuwig leven. Op deze manier zul 
je ontsnappen aan de eindeloze dood, die het oordeel is 
over de zonde. Ook zul je het eeuwige leven ontvangen, 
dat de verzegeling is van de bevrijding van de zonde. Het 
is de vrucht van de goddelijke heiligheid in jou. Kom, 
mijn ziel, vat moed! Het ontvluchten van de strijd leidt 
tot het verliezen van vreugden van het nieuwe en betere 
Eden. Als je vecht voor de overwinning, mag je met God 
in het paradijs wandelen.

Lezen - Openbaring 2: 1-7



21

21 Januari

weet dat iK God ben

Dan zullen de Egyptenaren weten dat Ik de HEERE ben.

- exoduS 7:5

Het is moeilijk om de goddeloze wereld iets aan het 
verstand te brengen. Egypte kent de Heere niet en 
daarom vertrouwt ze op afgoden. Daarom durft ze zelfs 
te vragen: ‘Wie is de Heere?’ Toch wil de Heere trotse 
harten breken, of zij het willen of niet. Als Zijn oordelen 
over hun hoofden donderen, hun wolken verduisteren, 
hun oogsten vernietigen, hun zonen doden, beginnen ze 
iets van de kracht van de Heere te zien. Zulke dingen 
gebeuren nog steeds op aarde om twijfelaars op hun 
knieën te brengen. Wees niet geschokt over godslaste-
ringen, want de Heere draagt zorg voor Zijn eigen naam 
en Hij zal dat ook duidelijk laten blijken.

De redding van Zijn eigen volk was een ander mach-
tig middel om Egypte aan het verstand te brengen dat de 
God van Israël de levende en ware God was. Geen enkele 
Israëliet stierf door één van de tien plagen. Niemand van 
het uitverkoren volk verdronk in de Rode Zee. Evenzo 
zullen de redding van de uitverkorenen en de zekere ver-
heerlijking van alle ware gelovigen Gods meest verstokte 
vijanden doen erkennen dat de Heere God is.

Ik wens dat Zijn overtuigende kracht mag voort-
gaan door Zijn Heilige Geest in de prediking van het 
Evangelie, totdat alle volken zullen buigen in de Naam 
van Jezus en Hem Heere zullen noemen!

Lezen - Exodus 7: 1-13
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CHristelijKe VrijGeViGHeid!

Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige; 
in dagen van onheil zal de HEERE hem bevrijden.

- pSalm 41:2

Het is de plicht van een christen om aan de armen te 
denken en hen een warm hart toe te dragen. Want Jezus 
zette hen naast je toen Hij zei: ‘Want de armen hebt u 
altijd bij u’ (Joh. 12:8).

Velen geven hun geld haastig aan de armen, zonder 
erbij na te denken. Maar de meesten geven helemaal 
niets. Deze heerlijke belofte is voor hen die zich ten 
opzichte van de ellendigen ‘verstandig gedragen’, die 
zich in hen verdiepen, plannen voor hun welzijn beden-
ken en die ook weloverwogen uitvoeren. Je kunt meer 
doen door zorg dan door geld en het meest met beide. 
Aan hen die naar de ellendigen omzien, belooft de Heere 
om te zien in tijden van nood. Hij zal je uit de nood 
helpen als je anderen helpt als zij in nood zijn. Je zult 
door Zijn voorzienigheid bijzondere hulp ontvangen als 
de Heere ziet dat jij voor anderen probeert te zorgen. 
Ook jij zult een tijd van nood hebben, hoe gul je ook 
bent. Maar als je liefdadig bent, mag je rekenen op bij-
zondere bevrijding en de Heere zal Zijn eigen woord en 
verbond niet verloochenen. Vrekken kunnen zichzelf 
helpen, maar bedachtzame en vrijgevige gelovigen zal de 
Heere helpen. Zoals je aan anderen gedaan hebt, zo zal 
de Heere aan jou doen. Leeg je zakken maar!

Lezen - Psalm 41
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leG je Hand op Het offer

Daarna moet hij zijn hand op de kop van het 
brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal 
komen door verzoening voor hem te bewerken.

- levitiCuS 1:4

Als de os door de handoplegging het offer van de offeraar 
werd, hoeveel te meer zal Jezus van jou worden als je de 
hand van het geloof op Hem legt?

‘Mijn geloof legt haar hand
op Uw dierbaar hoofd.
Terwijl ik als een schuldige kom
en mijn zonde belijd.’

Als een os diende als zoenoffer voor een mens, 
hoeveel te meer is de Heere Jezus dan je volledige en 
volkomen verzoening? Sommigen maken ruzie over de 
belangrijke zaak van de plaatsvervanging. Voor ons is 
het onze hoop, onze vreugde, onze lofprijzing. Voor 
ons betekent het alles. Jezus wordt in onze plaats aan-
vaard als verzoening en we worden ‘aangenomen in de 
Geliefde’.

Zorg ervoor dat je onmiddellijk je hand op het vol-
brachte offer van de Heere legt, zodat het door aanvaar-
ding ook jou tot voordeel is. Als je dit al een keer gedaan 
hebt, doe het nog een keer. Als je het nog nooit gedaan 
hebt, haal dan meteen je hand uit je zak. Jezus is nu de 
jouwe, als je Hem wilt hebben. Steun op Hem, leun sterk 
op Hem, en Hij is zonder twijfel de jouwe. Je wordt met 
God verzoend, je zonden worden uitgewist en je bent 
van de Heere.

Lezen - Leviticus 1: 1-9
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wandelen zonder anGst

Hij zal de voeten van Zijn gunstelingen bewaren.

- 1 Samuel 2:9

De weg is glad en je voeten zijn kwetsbaar, maar de 
Heere zal ze bewaren. Als je jezelf in gehoorzaam geloof 
overgeeft om Zijn heilig kind te zijn, zal Hij Zelf je 
Bewaarder zijn. Niet alleen zal Hij Zijn engelen bevel 
geven om je te bewaren, maar Hijzelf zal je leiden.

Hij zal je voeten bewaren voor vallen, zodat je je 
kleren niet bevuilt, je ziel niet verwondt en voor de 
vijand geen oorzaak bent van godslastering.

Hij zal je voeten bewaren voor afdwalen, zodat je 
niet op verkeerde paden komt of op dwaze wegen of op 
wegen waar de wereld normaal gesproken komt.

Hij zal je voeten bewaren voor opzwellen door ver-
moeidheid. Hij zal je voeten bewaren voor blaren van-
wege kuilen en bulten of de lengte van de weg. 

Hij zal je voeten bewaren voor verwonding: je 
schoenen zullen van ijzer en koper zijn, zodat je, zelfs als 
je op de snede van het zwaard of op een dodelijke slang 
stapt, niet zal bloeden of vergiftigd zal worden.

Ook zal Hij je voeten uit het net trekken. Je zult 
niet verstrikt raken in de misleiding van kwaadwillige 
en listige vijanden.

Ren zonder vermoeidheid en wandel zonder angst 
met zo’n belofte. Hij, Die je voeten bewaart, zal het goed 
doen.

Lezen - 1 Samuel 2: 1-10
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erKenninG Van je sCHuld

Hij zal de mensen aanschouwen en zeggen: Ik had gezondigd 
en wat recht is, krom gemaakt, maar Hij heeft het mij niet 

vergolden.  
Maar God heeft mijn ziel verlost, zodat zij niet in 
het graf kwam, en mijn leven nu in het licht ziet.

- Job 33:27, 28

Dit is een waar woord, afkomstig uit de ervaring van 
een kind van God. Het is een belofte. Wat de Heere 
heeft gedaan en nog doet, zal Hij blijven doen zolang de 
wereld bestaat. De Heere zal allen die met een oprechte 
schuldbelijdenis tot Hem komen aan Zijn hart drukken. 
Het is echt waar dat Hij altijd op de uitkijk staat om hen 
die worstelen met hun zonden te verwelkomen.

Kun je wat hier gezegd wordt niet beamen? Heb jij 
persoonlijk niet gezondigd, zodat je moet zeggen: ‘Ik 
heb gezondigd’? Vrijwillig gezondigd en het juiste ver-
draaid? Gezondigd om vervolgens tot de ontdekking te 
komen dat het geen winst oplevert, maar eeuwig verlies? 
Ga dan tot God met deze eerlijke bekentenis. Hij vraagt 
niet meer. Minder kun je niet doen.

Pleit op Zijn belofte in de Naam van Jezus. Hij zal 
je bevrijden van het verderf van de hel die geopend voor 
je ligt. Hij zal je leven en licht geven. Waarom zou je 
wanhopen? Waarom zou je zelfs maar twijfelen? De 
Heere spot niet met nederige zielen. Hij meent wat Hij 
zegt. De schuldige kan vergeving ontvangen. Zij die de 
doodstraf verdienen, kunnen gratie verkrijgen. Heere, ik 
belijd mijn schuld en ik smeek U om vergeving!

Lezen - Job 33: 23-33
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de duiVel trotseren

Want er bestaat geen bezwering tegen 
Jakob of waarzeggerij tegen Israël.

- numeri 23:23

Deze woorden zouden alle dwaze en bijgelovige angsten 
met wortel en tak moeten uitroeien! Zelfs als er iets van 
waarheid zou zitten in hekserij en voortekens zouden 
ze Gods kinderen niet kunnen beïnvloeden. De duivels 
kunnen hen die God zegent niet vervloeken.

Goddelozen, zoals Bileam, kunnen listig samen-
zweren om het volk van de Heere ten onder te brengen, 
maar met al hun geheimen en plannen zijn ze gedoemd 
te mislukken. Hun kruit is een damp, hun zwaard is 
stomp. Zij maken hun plannen, maar als de Heere niet 
met hen is, doen ze dat tevergeefs. Je kunt stil zitten en 
ze hun netten laten weven, want je zult er niet in gevan-
gen worden. Hoewel zij de hulp van Beëlzebul inroepen 
en al zijn listen gebruiken, zal het hun niets baten: de 
bezweringsformules zullen niet werken, de waarzeggerij 
zal hen teleurstellen. Wat een zegen is dit! Wat maakt dit 
je hart rustig! Mensen zoals Jakob worstelen met God, 
maar niemand zal met hen worstelen en de overhand 
hebben. Mensen zoals het volk Israël hebben kracht door 
God en zullen zegevieren, maar niemand zal de kracht 
hebben om over hen te zegevieren. Je hoeft niet bang te 
zijn voor de duivel zelf, noch voor één van die geheime 
vijanden. Hun woorden zijn vol van misleiding en hun 
plannen zijn diepzinnig en onbegrijpelijk. Zij kunnen 
echter geen schade toebrengen aan hen die op de levende 
God vertrouwen. Je trotseert de duivel en al zijn legi-
oenen.

Lezen - Numeri 23: 19-30
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Kostbare beKerinG

Daar zult u dan denken aan uw wegen en aan al uw 
daden waarmee u uzelf verontreinigd hebt. U zult van uzelf 

walgen vanwege al uw slechte daden, die u gedaan hebt.

- ezeCHiël 20:43

Als de Heere je aangenomen heeft en je in Zijn gunst, 
vrede en bescherming leeft, dan word je steeds weer 
gebracht tot berouw over al je fouten en tekortkomingen 
ten opzichte van je genadige God. Berouw is zó kost-
baar, dat je het een diamant van het zuiverste water kunt 
noemen. Aan Gods volk wordt vol liefde voorzegd dat 
zij dit berouw zullen krijgen. Berouw is één van de meest 
heiligende gevolgen van hun behoud. Hij Die berouw 
aanvaardt, schenkt ook berouw. En Hij geeft het niet 
als bitter voedsel, maar als zoete honingwafels waarmee 
Hij Zijn volk voedt. Het besef van de vergeving, die met 
bloed betaald is, en van onverdiende genade is het beste 
middel om een hart van steen te laten smelten. Ben je 
verhard? Denk aan de verbondsliefde en verlaat, betreur 
en verafschuw de zonde. Ja, je zult jezelf verafschuwen, 
omdat je tegen zo’n oneindige liefde zondigde. Kom tot 
God met de belofte en vraag Hem ons te helpen her-
inneren, zodat we berouw zullen hebben en ons zullen 
bekeren. Ik wens dat je het gevoel van heilige droefheid 
zou mogen kennen! Wat geeft een vloed van tranen ver-
lichting! Heere, sla op de rots of spreek tegen de rots en 
laat de wateren stromen.

Lezen - Ezechiël 20: 33-44
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drooG je tranen

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

- openbaring 21:4

Dit zal je overkomen als je gelooft. Droefheid zal ophou-
den en tranen zullen afgewist worden. Deze wereld is 
een wereld van tranen, maar zij gaat voorbij. Er zal een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn, zegt het eerste 
vers van dit hoofdstuk. En daarom zal daar geen reden 
meer zijn om te huilen over de zondeval en alle ellendige 
gevolgen daarvan. Lees het tweede vers en let erop hoe 
er gesproken wordt over de Bruid en haar bruiloft. De 
bruiloft van het Lam is een tijd van onbegrensde blijd-
schap en tranen passen daar niet bij. In het derde vers 
wordt gezegd dat God Zelf zal wonen bij de mensen. En 
je mag er zeker van zijn dat er aan Zijn rechterhand voor 
altijd vreugde zal zijn en tranen er niet langer kunnen 
vloeien.

Hoe zal het voor je zijn als er niet langer verdriet, 
gehuil of pijn is? Dit zal veel heerlijker zijn dan je je nu 
kunt indenken. Ogen die rood van het huilen zijn: staak 
je hete vloed, want binnen korte tijd zul je geen tranen 
meer kennen! Niemand kan tranen afwissen zoals de 
God van liefde, en Hij komt om ze af te wissen. ‘Over-
nacht ’s avonds het geween, ’s morgens is er gejuich’(Ps. 
30:6). Kom, Heere, en vertraag niet, want nu huilen 
mannen en vrouwen.

Lezen - Openbaring 21: 1-8
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al deze woorden

Let erop dat u aan al deze woorden die ik u gebied, 
gehoor geeft, opdat het u en uw kinderen na u 

goed gaat tot in eeuwigheid, als u doet wat goed en 
juist is in de ogen van de HEERE, uw God.

- deuteronomium 12:28

Je wordt niet behouden door de werken van de wet. Toch 
worden aan gelovige knechten van God de zegeningen, 
die ze ontvangen als zij gehoorzamen, niet ontzegd. De 
Heere nam de vervloekingen weg, toen Hij een vervloe-
king voor ons gemaakt werd, maar geen enkele zegening 
is ingetrokken.

Je moet letten op en luisteren naar de geopenbaarde 
wil van de Heere. Je moet niet alleen aan bepaalde gedeel-
tes aandacht schenken, maar aan ‘al deze woorden’. Je 
moet er niet iets uitpikken, maar je moet een onverdeeld 
ontzag hebben voor alles wat God heeft geboden. Dit is 
de weg naar de zegen voor de vader en zijn kinderen. De 
zegen van de Heere geldt voor Zijn uitverkoren volk tot 
in het derde en vierde geslacht. Als zij oprecht voor Hem 
wandelen, zal Hij alle mensen laten weten dat zij een 
volk zijn dat de Heere gezegend heeft.

Geen zegen kan tot jou en degenen die je omringen 
komen door oneerlijkheid of een dubbelleven. De wegen 
van wereldgelijkvormigheid en onheiligheid kunnen aan 
jou en degenen die je omringen geen goed brengen. Het 
zal goed met je gaan, als je heilig wandelt voor God. Als 
het je niet voor de wind gaat, hoewel je onberispelijk 
leeft, dan zal een slecht leven je zeker niet voorspoedig 
maken. Dat wat God verheugt, zal jou vreugde geven.

Lezen - Deuteronomium 12: 21-32
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een GezeGend paspoort

En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen 
overal waar u heen zult gaan.

- geneSiS 28:15

Hebben we op reis beloftes nodig? Hier zijn de meest 
belangrijke: Gods tegenwoordigheid en Zijn bewaring. 
Overal heb je deze twee nodig en overal zul je ze krijgen 
als je de roep van je plicht volgt en je niet alleen de wens 
van je hart volgt. Waarom zou je een verhuizing naar 
een ander land als iets verdrietigs en noodzakelijks zien, 
als God het wil? In alle landen is de gelovige op dezelfde 
manier pelgrim en vreemdeling. En toch is de Heere in 
elke plaats Zelf zijn woning, zoals Hij dat voor alle heili-
gen geweest is in alle geslachten. Je kunt de bescherming 
van een aardse koning missen, maar als God zegt ‘Ik zal 
u behoeden’, dan ben je nooit echt in gevaar. Dit is voor 
een reiziger een gezegend paspoort en een hemels geleide 
voor een emigrant.

Jakob had nog nooit eerder het huis van zijn vader 
verlaten: hij was een moederskind en geen avonturier 
zoals zijn broer. Toch ging hij naar het buitenland en 
God ging met hem. Hij had weinig bagage en geen 
begeleiders. Toch heeft geen prins ooit met een betere 
lijfwacht gereisd. Zelfs toen hij in het open veld sliep, 
waakten de engelen over hem en de Heere God sprak 
tot hem. Als de Heere je beveelt te gaan, zeg dan met de 
Heere Jezus: ‘Sta op, laten wij hier vandaan gaan’ (Joh. 
14:31).

Lezen - Genesis 28: 10-22
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God Hoort

Mijn God zal mij horen.

- miCHa 7:7

Vrienden kunnen ontrouw worden, maar de Heere zal 
Zich niet afkeren van de begenadigde ziel. Integendeel, 
Hij zal naar al je verlangens luisteren. De profeet zegt: 
‘Bewaak de deuren van uw mond voor haar die in uw 
schoot ligt. (…) Iemands vijanden zijn zijn eigen huisge-
noten.’ (vers 5 en 6). Dit is een ellendige situatie. Maar 
zelfs in zo’n geval blijft de Beste Vriend trouw en mag je 
al je verdriet bij Hem brengen.

Het is wijs om naar de Heere op te zien en niet 
met mannen of vrouwen te ruziën. Als er geen gehoor 
gegeven wordt aan het hartelijk beroep op je eigen fami-
lieleden, wacht dan op de Heere voor je redding, want 
Hij zal je horen. Hij zal je temeer horen vanwege de 
onvriendelijkheid en onderdrukking van anderen en je 
zult spoedig reden hebben om te roepen: ‘Verblijd u niet 
over mij, mijn vijandin!’ (vers 8)

Omdat God de levende God is, kan Hij luisteren. 
Omdat Hij een liefhebbende God is, zal Hij luisteren. 
Omdat Hij je verbondsgod is, heeft Hij Zichzelf ertoe 
verplicht om je te horen. Als je persoonlijk over Hem 
kunt spreken als ‘mijn God’, mag je met absolute zeker-
heid zeggen: ‘Mijn God zal mij horen.’ Kom dan, bloe-
dend hart, en stort je hart uit voor de Heere, je God. Ik 
zal mijn knieën in de binnenkamer buigen en fluisteren: 
‘Mijn God zal mij horen’.

Lezen - Micha 7: 1-10
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