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God

1 januari Wie is God?

Johannes 4:24

Een nieuw jaar is aangebroken. Misschien heb je vragen over dingen die gebeuren.
Bestaat God wel? Op veel vragen hebben wij nu geen antwoord. Dat God bestaat,
is zeker. Dat zien we in de schoonheid van de schepping! Onvoorstelbaar mooi
heeft God alles gemaakt. Artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis noemt de
schepping: een schoon boek.
Maar om te weten Wie God écht is, moeten we de Bijbel lezen. Daarin heeft
de Heere Zich bekendgemaakt. En vooral heeft Hij daarin verteld hoe wij mensen
moeten en kunnen zalig worden. Dat kan alleen door het werk van de Heere Jezus
Christus. Van nature leven wij aan God voorbij. Dat is zonde. Door bekering wordt
dat anders. Dan gaan we God aanbidden.
De Samaritaanse vrouw vraagt aan de Heere Jezus waar we moeten bidden: in
Jeruzalem of in Samaria? De Heere Jezus zegt dat het niet gaat om de plaats waar
we aanbidden, maar hoe we aanbidden. De Heere Jezus leert haar dat God een
Geest is. Dat betekent dat God geen lichaam heeft. Hij is onzichtbaar. We moeten
God aanbidden in geest en waarheid. God ziet ons hart. Hij wil dat we het echt menen in ons hart als we bidden. Meen jij wat je zegt in jouw gebed? Is je hart erbij?
Zo biddend, kun je het nieuwe jaar in!

God ziet niet alleen onze daden en woorden, maar ook al onze gedachten en
gevoelens.
Lezen: Johannes 4:13-24
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2 januari Er is maar één God

Deuteronomium 6:4

Er is maar één God. Dat staat in de Bijbel. In de tijd van de Bijbel dienen de volken
rond Israël afgoden. Israël mag daar niet aan meedoen. Al heel jong moeten de
kinderen dat leren. God waarschuwt Zijn volk zo ernstig tegen afgodendienst. In
Artikel 1 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt beleden dat er een enig God
is. God is de Enige. Er is niet nóg een God.
God regeert en wil dat wij Hem gehoorzamen. Dat mag Hij vragen. Hij is onze
Schepper. In de tekst lezen we de naam Heere met vijf hoofdletters. Dat is de verbondsnaam van God. De Heilige Doop is een teken van het verbond. In Zijn verbond belooft de Heere dat Hij ons wil verlossen. Maar Hij wil ook dat we Hem dienen. Dat betekent niet alleen dingen doen of laten, maar de Heere liefhebben met
ons hele hart. En ook met al onze krachten. Hij is immers de enige God. Daarom
behoort Hij ons hele hart te krijgen.
Hoe moet het als je merkt dat je de wereld belangrijker vindt dan God? En als je
merkt dat je de zonden niet kunt overwinnen? Vertel het aan de Heere. Vraag om
de Heilige Geest. En onderzoek biddend de Bijbel. Zó verandert God harten. De
liefde van Christus in jouw hart zal alles anders maken. Geef het niet op! Zoek en
je zult vinden.

Als we iets of iemand belangrijker vinden dan God, maken we er een afgod
van.
Lezen: Deuteronomium 6:1-9
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3 januari God is een Drie-eenheid

Matthéüs 3:16b

Het woord ‘Drie-eenheid’ staat niet in de Bijbel. Toch is God een drie-enig God. De
Heidelbergse Catechismus zegt in antwoord 25: God heeft Zich zo in Zijn Woord
geopenbaard. God maakt Zich bekend als drie Personen, Die alle drie God zijn. De
Vader is God, de Zoon is God en de Heilige Geest is God. Toch is er maar één God.
Deze drie Personen zijn dus samen één God. Daarom belijden we dat God drie-enig
is.
We begrijpen dit met ons verstand niet. God is veel groter dan ons kleine mensenverstand. We moeten eerbiedig nazeggen wat de Bijbel ons leert. Het ware geloof gaat verder dan ons verstand. Door het levende geloof ga je God aanbidden,
ook al begrijp je Hem niet.
Wat zien we bij de Jordaan? Als Johannes de Heere Jezus heeft gedoopt, gebeurt
er iets. De hemel gaat open en de Heilige Geest daalt neer als een duif. Ook klinkt
de stem van God de Vader uit de hemel: ‘Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde …’ Daar
zijn de drie Personen: de Vader, de Heilige Geest en de Zoon.
Op andere plaatsen leren we dat ze alle drie echt God zijn. Alle drie doen Ze dingen die God alleen kan. Ze krijgen alle drie goddelijke eer. Wat is God een wonderlijke God! Hij regeert in de hemel, werd Mens op aarde en wil in jouw hart wonen.

God is oneindig groot en toch wil Hij door Zijn Geest wonen in jouw hart.
Lezen: Matthéüs 3:11-17
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4 januari God laat Zich kennen

Romeinen 1:19

Hoe kunnen we weten Wie God is? In de mooie schepping kunnen we zien dat er
een God is met oneindige kracht. God heeft de wereld gemaakt: Hij onderhoudt en
regeert die. Niemand kan zeggen dat hij niets van God kan weten. Maar jij kunt veel
meer weten over God! Waarschijnlijk heb jij van jongs af aan uit de Bijbel gehoord.
Daarin zegt God heel duidelijk Wie Hij is.
God vertelt in de Bijbel hoe het goed kan komen tussen Hem en jou. Daarin
staat de blijde boodschap van het Evangelie en álles wat we moeten geloven om
zalig te worden. Zo belijdt artikel 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis het. Door
Christus is er voor jou verlossing van je zonde en schuld. Zo kun jij door het geloof
vrede krijgen met God. Dan leer je God pas echt kennen zoals Hij is.
Het woord ‘kennen’ in de Bijbel betekent: kennen in een relatie. Zoals een man en
een vrouw in een huwelijk elkaar kennen. Zo wil God Zich door jou laten kennen in
Christus. Wat is dat heerlijk! Hoe erg is het als we aan deze God voorbij leven. God
wil niet dat mensen beelden aanbidden. Dat zijn afgoden, want God is veel groter
dan een beeld. Jij weet uit de Bijbel meer over God dan veel andere mensen. Het
zou dus erger zijn als jij God niet met je hart kent.

Om God door het geloof te leren kennen, moeten we biddend onze Bijbel
bestuderen.
Lezen: Romeinen 1:18-25
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5 januari God zoekt mensen

Genesis 3:9

Adam en Eva zijn weggekropen. Angst en onrust zijn het gevolg van de zonde.
Midden in de hof staat de boom van kennis van goed en kwaad. Daarvan mogen
Adam en Eva niet eten. Door de verleiding van de duivel is Eva ongehoorzaam. Zij
verleidt ook Adam.
Zo hebben onze eerste ouders tegen God gezondigd. Het zou rechtvaardig zijn
als God hen verloren had laten gaan. Maar dat deed Hij niet. Wat een wonder. Wat
is God goed!
God zoekt Zijn schepselen op. Om Adam te straffen? Ja, er is wel straf voor Adam
en Eva. Werken zal zwaar worden. En kinderen krijgen zal met pijn gebeuren. Maar
God wil vooral laten weten dat Hij voor verlossing zorgt door Christus. In artikel
17 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat het heel mooi: God heeft Zichzelf
begeven om de mens te zoeken toen hij al bevende vluchtte.
De naam Adam betekent ‘mens’. God zoekt ook jou. Ondanks al jouw zonden wil
de Heere je verlossen. Adam en Eva moesten tevoorschijn komen. God roept jou
in Zijn Woord. Kwam jij al tevoorschijn? Of kruip jij nog weg voor God? Wanneer
kom je tevoorschijn? Als je eerlijk onder ogen ziet wie je bent voor God. En als je
naar Hem vlucht om te belijden en vergeving te vragen. Bid dat de Heilige Geest je
deze dingen leert.

God stuurt geen zondaar weg die met berouw tot Hem komt om vergeving te
krijgen.
Lezen: Genesis 3:7-15
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6 januari God regeert

Psalm 99:1

Doe jij ook graag je eigen zin? We moeten leren dat wat God wil het belangrijkste
is. Het is een wonder als we leren vragen wat de Heere wil met ons leven. Psalm
99 leert ons dat de Heere regeert. We zijn niet overgeleverd aan een noodlot. God
regeert niet als een grillige en wrede tiran. Nee, God regeert rechtvaardig en barmhartig. Hij is te vertrouwen en Hij wil dat we Hem vertrouwen. Vertrouw jij Hem?
Veel mensen in deze wereld willen niet dat God regeert. Ze willen zelf regeren.
Dat is de zonde uit het paradijs. Adam en Eva werden verleid door de duivel om
als God te willen zijn. Toch neemt dit niet weg dat God regeert. In artikel 13 van de
Nederlandse Geloofsbelijdenis belijden we het. Daar staat dat we geloven dat God
alles stuurt en regeert naar Zijn heilige wil. Het is een troost als we gelovig weten
dat God alles in Zijn hand heeft.
Toch laat het ons meteen beseffen hoe groot God is. Hij regeert alles in deze
wereld en daarbuiten. Denk er eens over na hoeveel mensen en andere schepselen
er zijn. Wat is God machtig. Er gebeuren soms zulke indrukwekkende dingen. De
volken beven als ze het zien. Het is nodig dat we vol diep ontzag zijn voor God.
Maar bedenk dat deze God in Christus jouw genadige Vader wil zijn.

Voor Gods kinderen is het een troost om te weten dat God alle dingen regeert.
Lezen: Psalm 99:1-9
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7 januarI God is goed

Psalm 77:8

Vaak begrijpen wij God niet. Mensen zeggen soms dat ze niet in God geloven,
omdat er zoveel ellende is in deze wereld. We kúnnen God inderdaad niet begrijpen. Hij is zó groot. Ons verstand is heel klein. Denk maar aan een klein kind. Dat
begrijpt niet alles wat zijn vader doet. In Psalm 77 lees ik dat de psalmdichter God
niet begrijpt. Hij vraagt zich af of de goedertierenheid van God is opgehouden.
Met andere woorden: Is God niet meer goed naar mensen toe?
Toch mogen we nooit God de schuld geven van de ellende in de wereld. God is
niet de auteur van de zonde. Hij heeft daar niet de schuld van. Dat lezen we ook in
artikel 13 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Alle verdriet en ellende is door de
zonde in de wereld gekomen. Dat hebben wij mensen gedaan. Het is nodig dat jij
dat erkent. Maar besef ook dat God Zijn Zoon zond om te verlossen uit deze nood.
Dan zie je dat God jou het goede wil geven.
Daarmee zijn niet alle vragen opgelost. Ons leven lijkt soms een chaos, zoals de
achterkant van een borduurwerk. Maar als we genade kennen, zullen we eenmaal
de mooie voorkant zien. Dan zien we wat God met het onbegrijpelijke bedoelde.
Laten we vooral denken aan Christus. Hij bad: ‘Niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede.’

God is aan ons geen verantwoording schuldig, maar wij zijn dat wel aan Hem.
Lezen: Psalm 77:8-21
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