
Zaterdag   1    januari

Zonsopgang 8.47  Maansopgang 7.38  LK 25 – NM 2
Zonsondergang 16.31  Maansondergang 14.49  EK 9 – VM 18

NIEUWJAARSDAG

Want alzo zegt de Hoge en Verhevene ...
 Jesaja 57:15a

In het tweede deel van het profetenboek Jesaja spreekt de 
profeet alsof het volk al in de ballingschap ís. Het heilig-
dom, Gods woning, is verwoest. En dan komen de vragen 
naar boven. ‘Waar is de Heere?’ Jongeren, ouderen, mis-
schien herkent u die vragen wel in uw eigen hart. ‘Waar 
is de Heere? Als er dan een God is, waarom geschieden 
de dingen dan alzo?’ Wat kunnen die vragen branden op 
de bodem van ons hart. Als we een geliefde naar het graf 
moesten wegdragen. Als er een vader of moeder over-
leed. Als er voortdurend ziekte is en moeite. De wegen 
van de Heere zijn zo verborgen! En als we dan zien op 
de tendensen in onze samenleving en we zien wat er alle-
maal gebeurt in ons vaderland en daarbuiten, als we ho-
ren van de onrust in deze wereld, van de spanningen die 
er zijn, van een aardbeving, van oorlogen en geruchten 
van oorlogen, en we zien op Gods Kerk waar verdeeld-
heid en verscheurdheid is, waar Gods kinderen elkaar 
niet willen begrijpen ... Als we zien op wat zich afspeelt, 
dan kan de vraag klemmend worden: ‘Zou de Heere er 
wel van weten? Hoe zit het toch met de Godsregering?’

Lezen: Jesaja 57:14-21 Zingen: Psalm 73:6



De enige en zekere weg om rust te vinden voor 

onze ziel, is om aan Christus’ voeten  

te zitten en Zijn Woord  

te horen

Matthew Henry



Zondag   2    januari

Zonsopgang 8.47  Maansopgang 8.56  LK 25 – NM 2
Zonsondergang 16.32  Maansondergang 15.48  EK 9 – VM 18

Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de  
eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is.
 Jesaja 57:15a

Misschien vraagt u zich af: ‘Zou de Heere ook weten 
van mijn droevig lot?’ Misschien schreeuwt u naar God. 
U kunt de Heere niet missen en u kunt Hem niet vinden. 
We krijgen antwoord op al die vragen vanuit Gods lieve 
Woord, vanuit Jesaja 57. 
Onze tekst is een woord vol macht en majesteit, en te-
gelijkertijd vól genade en ontferming. De Heere spreekt: 
‘Want alzo zegt ...’ Dan horen we hoe de Heere Zich-
zelf gaat openbaren. Hoe Hij Zichzelf Namen gaat ge-
ven. Gods Namen openbaren Wie Hij is. Deze Namen 
verklaren – mag ik het met eerbied zeggen – waarom 
God alzo handelt in deze wereld. Ze geven aan: Dát zijn 
de redenen waarom God het alzo doet. ‘En ik weet dat 
al wat God doet in der eeuwigheid is.’ Waarom weet ik 
dat? Omdat God Zich alzo bekendmaakt. 
In onze tekst staan drie Namen. De Heere zegt: ‘Ik ben 
de Hoge en de Verhevene, Wiens Naam heilig is.’ Zó 
openbaart de Heere Zich aan het volk in ballingschap. 
Maar zo openbaart de Heere Zich ook aan ons in de don-
kere en bange tijd waarin wij leven. 

Lezen: Prediker 3:1-14 Zingen: Psalm 99:2



Verblijd u erover, worstelende ziel,  

dat Jezus van tevoren heeft gezien in  

wat voor situatie u zou komen, en dat Hij  

bij voorbaat voor u heeft gezorgd. 

John Newton



Maandag   3    januari

Zonsopgang 8.47  Maansopgang 9.57  LK 25 – NM 2
Zonsondergang 16.33  Maansondergang 17.04  EK 9 – VM 18

Want alzo zegt de Hoge en Verhevene ...
 Jesaja 57:15a

Jongens en meisjes, hoeveel Namen kennen jullie van de 
Heere? De Naam Heere gebruiken we vaak. Denk aan de 
Heere Zebaoth. Maar ook de Naam Heere met hoofdlet-
ters, dat is de Verbondsgod, de Ik zal zijn Die ik zijn zal. 
De El-Schaddaï, de Heere der heirscharen. In Jesaja 57 
worden ook drie Namen genoemd. Uit de Namen ‘de 
Hoge en de Verhevene’ spreekt iets van Gods heerlijk-
heid en van Gods majesteit. Dat schept afstand. Er zijn 
mensen die alleen willen horen over een God Die nabij 
is. Zo openbaart de Heere Zich soms. En Zijn kinderen 
mogen het weten dat de Heere zo nabij is. Hij is zó dicht-
bij dat er slechts een afstand als van een zucht tussen zit. 
Toch noemt diezelfde God Zichzelf (dat hebben mensen 
niet bedacht!) de Hoge en de Verhevene. Zult u daarmee 
rekenen? Jongens en meisjes, als jullie een hoge toren 
beklimmen en jullie kijken naar beneden, dan zijn de 
mensjes en de huizen beneden héél klein. Het worden 
stipjes. En hoe hoger je komt, hoe kleiner alles beneden 
wordt. Zó is de Heere oneindig hoog en verheven, ver 
boven alle schepselen. Wie kan God evenaren? 

Lezen: Psalm 113 Zingen: Psalm 113:3



Christus zendt ons ziekte, zwakheid,  

tegenspoed en allerlei verdrukkingen,  

opdat wij Hem zouden zoeken. 

Isaäc Ambrosius



Dinsdag   4    januari

Zonsopgang 8.46  Maansopgang 10.38  LK 25 – NM 2
Zonsondergang 16.34  Maansondergang 18.31  EK 9 – VM 18

Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een  
emmer ...
 Jesaja 40:15a

Als de Heere indrukken geeft van Wie Hij is, beseft u 
dat Hij de Hoge is, de Verhevene. Jesaja spreekt ervan in 
hoofdstuk 40: ‘Zie, de volken zijn geacht als een druppel 
van een emmer, en als een stofje van de weegschaal.’ 
Hebt u al met deze God van doen gekregen? Hebt u die 
grote en geduchte God leren kennen? Van nature zijn we 
hoogmoedige mensen. We denken alles te kunnen be-
grijpen. Ook na ontvangen genade hebben Gods kinde-
ren zulke hoge gedachten van zichzelf en van die kleine 
en boze gedachten van de Heere. Maar als de Heere in 
uw leven komt, wordt Hij hoog en verheven. Dan gaat u 
beven voor Zijn grootheid. Dan krijgt u juiste gedachten 
van uw kleinheid. Dan gaat u bukken en buigen voor de 
hoge en verheven God. Wij kunnen die God niet voor- of 
narekenen. We kunnen nooit zeggen: Waarom, Heere? 
Die vraag kan weleens bovenkomen. Maar de Heere 
geeft geen rekenschap van Zijn daden. Hij is hoog en 
heilig. We kunnen alleen maar opzien tot de Hoge, tot de 
Verhevene, en zeggen: ‘Heere, U spreekt en handelt naar 
dat het U behaagt.’

Lezen: Jesaja 40:12-31 Zingen: Psalm 131:1



 
De hoefsmid van Buda 

Achter in de klas 

Het is maar een somber hok, waarin meester  
Kokosky elke dag zijn leerlingen ontvangt en zijn 
best doet hun wat kennis bij te brengen. 
Meester Kokosky is vroeger leerling geweest van 
een kloosterschool in Buda, de stad, die aan de 
Donau ligt, op de uitlopers van het Bakonywoud, 
tegenover de stad Pest. 
Hij heeft op die kloosterschool heel veel kennis 
opgestoken en zo komt het, dat de ambachtslie-
den en de kooplieden van Buda hem gevraagd 
hebben hun jongens onderwijs te geven. 
Aan de achterste bank zitten Kinsky Ferenc en 
Kapotsky Zoltan. Een zoon van de bakker én een 
zoon van de hoefsmid. 
Vandaag moeten de leerlingen schrijven. Meester 
Kokosky heeft hen een stuk papier gegeven en 
een goed-versneden ganzenveer. Nu moeten zij 


