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1  JA N UAR I

Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen  
deze vrouw.
Genesis 3:15a

Kort na de schepping heeft Adam door de zonde zich-
zelf en al zijn nakomelingen beroofd van het beeld van 
God. Alle mensen waren in Adam begrepen. Daarom 
delen ook alle mensen in de schuld van Adams zonde. 
Dáár komt de dagelijkse klacht van Adam, Abraham, 
David, Paulus en alle heiligen vandaan: ‘Ik ellendig 
mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes 
doods?’
Maar er is méér. Houd op met klagen, want er is Evan-
gelienieuws. In het droevige uur van de verzoeking is 
God gekomen. Hij wilde de mens niet zonder hoop 
laten. Hij heeft tegen de duivel – die dit kwaad veroor-
zaakt had – gezegd: ‘Ik zal vijandschap zetten tussen 
u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen 
haar Zaad; Datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij 
zult Het de verzenen vermorzelen.’ Op hetzelfde mo-
ment dat God Zijn oordelen uitsprak over de duivel en 
over de gevallen mens, ja, nog vóórdat God Zijn oorde-
len uitsprak over de mens die verzocht was, is er in de 
eeuwigheid een Jezus aangewezen en is het verbond der 
genade opgericht. O, wat een oneindige rijkdom van 
Gods barmhartigheid in Christus! 

Lezen: Genesis 3



2  JAN UAR I

In die dagen en te dien tijde zal Ik de David een 
Spruite der gerechtigheid doen uitspruiten, en Hij zal 

recht en gerechtigheid doen op aarde.
Jeremia 33:15

Het is geen wonder dat Adam zich na de eerste zonde 
voor het aangezicht van de Heere God verborg in de 
struiken van de hof. Wij zouden in die omstandigheden 
tot de steenrotsen en de bergen geroepen hebben: ‘Val 
op mij en bedek mij van het aangezicht Desgenen Die 
op de troon zit.’ Wie zal bestaan als God toornig is, als 
de grote dag van Zijn toorn nabij is? Maar, mijn ziel, 
twijfel niet, maar verblijd u! Want zelfs in het midden 
van Zijn toorn heeft het God goedgedacht om aan Zijn 
barmhartigheid te denken. Zelfs toen de hele wereld 
verloren was, is een Jezus uitgeroepen en beloofd. Hij 
was het Die – volgens Gods bedreiging – moest sterven 
als onze Borg. Hij moest door Zijn dood de dood en 
de duivel overwinnen. God zei als het ware: ‘Duivel, u 
hebt nu Adam en al zijn nakomelingen gevangengeno-
men. Dit is uw dag van overwinning. Maar u zult de 
buit niet wegdragen. Ik heb al van eeuwigheid gewe-
ten dat u het heerlijke en prachtige maaksel van Mijn 
schepping zou doorsteken en doorgraven. Maar Ik heb 
besloten dat uit het zaad van de vrouw een Spruit zal 
voortkomen, Die u de kop zal vermorzelen. Hij zal de 
zonde wegnemen.’ 
In deze belofte is uw hoop, uw hemel en uw zaligheid, 
o mijn ziel! 

Lezen: Jeremia 33:14-26
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En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij 
en tussen u.
Genesis 17:7a

Hoe groot is Gods barmhartigheid! Hij wilde al met 
ons in een verbond treden terwijl wij nog in de lende-
nen van Abraham waren. God heeft in het paradijs de 
belofte van de Christus gegeven. Vervolgens heeft Hij 
het verbond der genade gesloten met Adam om hem te 
troosten. Maar Hij heeft ook uitdrukkelijk een verbond 
opgericht met Abraham en zijn zaad. O, overdenk dit 
en verwonder u. Hoe is het toch mogelijk dat de grote 
God van hemel en aarde gewillig is geweest om met 
ons een verbond te sluiten, om een verdrag met ons te 
maken, waarin vastligt dat Hij gewillig is om Zelf onze 
schuldenaar te worden. Sta daar toch aandachtig bij 
stil! God is in de hemel, wij zijn op de aarde. Hij is de 
Schepper, wij zijn de schepselen. 
Toen Josafat en Achab een verbond sloten, zei Josafat: 
‘Zo zal ik zijn gelijk gij zijt, zo mijn volk als uw volk, 
zo mijn paarden als uw paarden.’ Maar zo is het ook 
tussen God en ons. Als Hij ons dit verbond schenkt, 
dan is Zijn sterkte ónze sterkte. Dan is Zijn macht ónze 
macht. Dan zijn Zijn eigenschappen ónze eigenschap-
pen. Ja, dan hebben we deel aan alles. Dat verbond 
beschermt. Dat mogen wij Hem voorhouden in al onze 
benauwdheden. Hij zal ons nooit verloochenen! 

Lezen: Genesis 17:1-8
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Om u te zijn tot een God en uw zaad na u.
Genesis 17:7b

Volken die in de oudheid bevriend waren met de  
Romeinen, konden wanneer dat nodig was een beroep 
doen op hulp van de Romeinen. Dezen waren dan ge-
houden om het volk te beschermen, en dat deden ze 
ook. Ze deden dat zelfs met zoveel ijver alsof ze hun 
eigen stad Rome moesten beschermen. 
Zo is het ook met het volk dat met God bevriend is. 
De Romeinen waren er vanwege hun eer aan gehouden 
om de vrienden te helpen. Maar God is vanwege Zijn 
eer gehouden Zijn volk te beschermen. En dat wil Hij 
ook doen als ze Zijn hulp vragen. Hij heeft het beloofd 
aan Abraham: ‘Ik zal u tot een God zijn en uw zaad 
na u.’ Deze belofte mogen wij ook de ‘moederbelofte’ 
noemen omdat deze alle beloften in zich heeft. In deze 
belofte vinden wij Jezus. 
‘Ik zal u tot een God zijn en uw zaad na u.’ O, wat is 
dat zoet. Het is de grootste belofte die ooit gedaan is. 
Christus (God) is méér dan genade, vergeving, heilig-
heid en hemel. Hij is als Bruidegom meer waard dan 
het bruiloftskleed, dan de versierselen en de onderpan-
den. Christus gaat alle gelukzaligheid te boven. Zou 
dat niet onze innige overdenking moeten zijn, dag en 
nacht? 

Lezen: Psalm 105:1-15
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De Heere is mijn Licht en mijn Heil, voor wie zou ik 
vrezen? De Heere is mijns levens Kracht, voor wie 

zou ik vervaard zijn?
Psalm 27:1b

We vinden Jezus ook terug in de belofte die God aan 
Mozes en de kinderen van Israël deed. Hij beloofde: ‘Ik 
ben de Heere uw God, Die u uit Egypteland, uit het 
diensthuis, uitgeleid heb.’ Ook dat is een belofte van 
oneindige waarde. Het is een verborgen schat, een rijk 
bezit, een overvloeiende zegen die niemand naar beho-
ren kan waarderen. Al zouden we de belofte hebben 
van honderd werelden of tien hemelen, déze belofte is 
meer waard dan al die andere. 
Mozes heeft nog vele andere rijke beloften van God 
ontvangen, maar zonder God kon hij niet tevreden zijn. 
Hij bad: ‘Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe 
ons vanhier niet optrekken.’ En dat is geen wonder, 
want zonder God heeft geen enkel ding waarde. Maar 
mét God hebben we alles. Zowel voor ons uitwendige 
als voor ons inwendige leven. Zijn wij vol zonde? In 
God is barmhartigheid om ons die te vergeven. Zijn wij 
vol zwakheden? In God is genade om ons te genezen. 
Is ons geweten onrustig? Gods Geest is onze Trooster. 
Hij kan ons vervullen met onuitsprekelijke en heerlijke 
vreugde. ‘De Heere is mijn Licht en mijn Heil, voor 
wie zou ik vrezen? De Heere is mijns levens Kracht, 
voor wie zou ik vervaard zijn?’

Lezen: Psalm 27 
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Daarom schaamt God Zich hunner niet, om hun 
God genaamd te worden.

Hebreeën 11:16m

De Heere wil er zijn in treurige en in vreugdevolle om-
standigheden. In armoede en in voorspoed. God wil 
met Zijn volk zijn in de wildernis en in de gevange-
nis. Daar zal Hij zorgen voor alles wat hun ontbreekt. 
Als zij ontevreden zijn, ontstemd of onvoldaan, dan 
ontstaat dit niet uit het feit dat ze gebrek hebben aan 
uitwendige middelen, maar ze kunnen niet zonder de 
inwendige gemeenschap met God. Is er onvrede in uw 
hart? Dan is dat omdat u God niet hebt, Die uw ge-
noegzaam Deel is. O, wek uw geloof op. Overdenk het 
verbond. Denk aandachtig aan de belofte: ‘Ik ben de 
algenoegzame God, Ik ben de Heere uw God.’
Hemel en aarde, engelen en mensen mogen er wel ver-
baasd over zijn dat de grote, almachtige en algenoeg-
zame God úw God genoemd wil worden. De apostel 
schrijft in Hebreeën 11 vers 16 dat God Zich hunner 
niet schaamt, om hun God genaamd te worden. Een 
vorst schaamt zich ervoor om een bedelares of een 
vrouw van lichte zeden tot vrouw te nemen. Wij zijn 
veel slechter. God is veel beter dan de aardse koning. 
Toch heeft Hij Zich niet geschaamd om ons tot de  
Zijnen te maken! Overdenk Zijn kracht, Zijn wijsheid, 
Zijn goedheid, waarheid en getrouwheid, o ziel! 

Lezen: Hebreeën 11:1-16
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Door Welke wij ook de toeleiding hebben door het 
geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen 

in de hoop der heerlijkheid Gods. 
Romeinen 5:2

Als de Heere zegt: ‘Ik ben uw God’, is het alsof Hij zegt: 
‘Gebruik Mij en al Mijn sterkte. Gebruik Mijn genade, 
Mijn barmhartigheid en Mijn goedertierenheid alsof ze 
de uwe zijn. Mijn kracht is uw kracht. Deze zal ruimte 
voor u maken in benauwdheid. Ja, Ik zal u verlossen 
uit zeven benauwdheden. Mijn wijsheid is uw wijsheid. 
Deze zal u raad en onderwijs geven in moeilijke zaken. 
Mijn wijsheid zal u de verborgenheden van de genade 
openbaren en de wonderen van Mijn wet. Mijn gerech-
tigheid is uw gerechtigheid. Deze zal u verlossen als u 
verdrukt wordt. Hij zal u beschermen in uw onschuld 
en u bevrijden van de ongerechtigheid van mensen. O, 
mijn ziel, wat is er méér nodig? Al Gods eigenschappen 
zijn úw eigenschappen omdat de Heere gezegd heeft: 
‘Ik de Heere ben uw God.’
Denk veel aan God in Christus en zeg in uw hart: 
‘Jezus Christus is mijn Zaligmaker, mijn Verlosser, 
mijn Hoofd, mijn oudste Broeder. Zijn doen is mijn 
doen, Zijn lijden is mijn lijden, Zijn leven en Zijn dood 
zijn mijn. Ook Zijn opstanding en hemelvaart, Zijn zit-
ten aan de rechterhand van God en Zijn voorbidden. 
Het is in Christus alles mijn.’ 

Lezen: Romeinen 5:1-11
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Hij heeft mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles 
welgeordineerd en bewaard is.

2 Samuël 23:5m

Deze belofte is aan David toegezegd. In deze belofte 
vinden we eveneens de belofte van Christus. Er is 
sprake van een ‘eeuwig verbond’. Christus heeft een  
Koninkrijk gegrond en bereid dat in der eeuwigheid 
niet vervallen zal. Het is een geestelijk en hemels  
Koninkrijk dat in eeuwigheid niet zal ophouden. En 
zoals Hij dat Koninkrijk bereid heeft, zo is Hij ook 
met u – die gelooft – een verbond aangegaan. Een eeu-
wig verbond. Hij zal u het eeuwige leven geven. Dit 
verbond is in alles ‘welgeordineerd’. Het is zó gesteld, 
dat het al uw tegenwerpingen verdrijft. Hoe vaak hebt 
u niet gezegd: ‘O, wat ben ik een ellendig mens! Ik zal 
niet leven, maar sterven. Mijn zonden zullen mij ver-
doemen. Ik ben eeuwig verloren. Als God een verbond 
met mij heeft gemaakt, dan moet ik van mijn kant ook 
iets doen, want een verbond is bindend voor twee par-
tijen. Maar helaas, ik kán niet aan de plichten van dat 
verbond voldoen. Net zomin als ik een steenrots kan 
verpletteren, kan ik van mijn stenen hart een vlezen 
hart maken.’ Ziel, overdenk dan dat dit verbond ‘wel-
geordineerd’ is. Dit verbond is vast en zeker. De Heere 
wil én kan Zijn Woord volbrengen. Denken wij niet 
veel te weinig aan Gods genade en aan dit verbond der 
genade? 

Lezen: 2 Samuël 23
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Want zij zullen Mij allen kennen, van de kleine onder 
hen tot de grote onder hen.

Hebreeën 8:11b

Hoe gelukzalig zijn zij van wie de Heere gezegd heeft: 
‘Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een 
volk zijn.’ Jeremia heeft geprofeteerd: ‘Zij zullen niet 
meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder 
leren, zeggende: Ken de Heere, want zij zullen Mij al-
len kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder 
hen.’ Arme ziel, denk daar toch aan. U klaagt veel over 
uw zwakheid, over het feit dat u weinig of niets weet. 
Ziet u hier deze heerlijke belofte? Als u met God in 
het verbond bent, dan zult u van God geleerd worden. 
Dan zult u God veel duidelijker kennen dan de Joden 
Hem sinds lang kennen. Dan zal de Heere voor u al de 
schatten van wijsheid en kennis openen. Dan zal Hij 
Zijn Geest aan u in nog ruimere mate schenken. Dan 
zullen stromen van levend water uit uw buik vloeien. 
Dan zal het waar worden: ‘Al uw kinderen zullen van 
de Heere geleerd zijn.’ 
Christus is immers een Profeet Die met de Heilige Geest 
en met vuur doopt. Hij is een Profeet Die de harten van 
mensen doet branden als Hij tot hen spreekt. Hij is een 
Profeet Die inwendig, bevindelijk leert. Geen mens in 
de wereld kan spreken en doen als Jezus Christus, de 
grote Profeet van de kerk. O mijn ziel, vraag u af: Bent 
ú zo van God geleerd?

Lezen: Hebreeën 8
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Heere Heere, God, barmhartig en genadig; lankmoe-
dig en groot van weldadigheid en waarheid.

Exodus 34:6b

Wij zijn vaak geneigd om te klagen: ‘Zou de Heere mijn 
zonden vergeven? Welke reden zou God hebben om op 
mij neer te zien? Om mij als een brandhout uit het helse 
vuur te rukken?’ Maar als het hart vernederd is, zal de 
Heere dat doen. Want Hij heeft lust aan goedertieren-
heid. Het is Gods vermaak de zonde te vergeven. Hij is 
de Vader der barmhartigheid. Het is Hem een vermaak 
om de vruchten van Zijn eigen goedertierenheid te zien 
in het wegnemen van de zonde van Zijn eigen volk. Het 
was Zijn eeuwig voornemen om Zijn genade te verheer-
lijken in hen, die Hij wilde zalig maken. Hij wil ervoor 
zorgen dat de wereld zich verwondert, als bekend wordt 
welke zonden zíj gedaan hebben en welke zonden door 
Hém vergeven zijn. Daarom worden Gods kinderen 
wel ‘vaten der barmhartigheid’ genoemd, ‘opdat Hij 
de rijkdom van Zijn heerlijkheid over hen bekend zou 
maken’. Het is Gods lust en natuur om de zonde te ver-
geven. Dat blijkt zo duidelijk in het uitroepen van Zijn 
Naam: ‘Heere Heere, God, barmhartig en genadig; 
lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, 
Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die 
de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft.’

Lezen: Exodus 34:1-9


