1 januari
Om de armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart.
Lukas 4:18b
Het hoofdthema van de prediking van Christus was
om de armen het Evangelie te verkondigen, en om
te genezen die gebroken zijn van hart. Jezus kwam
op aarde als een Zaligmaker van de zachtmoedigen. Niet van zachtaardige, gemoedelijke mensen,
maar van bekommerden over hun eeuwig heil. De
natuurlijke mens zegt: ‘Ik ben rijk en verrijkt en heb
geens dings gebrek.’ Maar zodra het werk van Gods
genade in het hart begint, overtuigt Hij de mens
van zonde. Hij verootmoedigt hem en maakt dat hij
zich ellendig, jammerlijk, arm, naakt en blind begint te voelen. Aan zulke mensen bood Jezus Zich
altijd aan als Zaligmaker. Toen een arme melaatse
man tegen Hem zei: ‘Heere, indien Gij wilt, Gij
kunt mij reinigen’, antwoordde Jezus: ‘Ik wil, word
gereinigd.’ Ook ons heeft Hij een nodiging achtergelaten, die dierbaar zal blijven tot aan het einde der
wereld voor allen die gebukt gaan onder het gewicht
van hun schuld. Weet u wat die nodiging is? ‘Komt
herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven.’

L ezen: Lukas 4:16-30
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2 januari
Doch degene die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de
goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot
rechtvaardigheid.
Romeinen 4:5
Jezus is gekomen om de gebrokenen van hart te verbinden. Velen hebben wel een verwond, maar geen
gebroken hart. Gebrokenen van hart hebben geen
hoop meer om door eigengerechtigheid behouden
te worden. Zolang er hoop is, is het hart niet gebroken. Zolang een zeemansvrouw nog kan hopen
dat het schip van haar man de storm kan ontkomen,
blijft haar hart rustig en kalm. Maar als een ooggetuige vertelt dat hij haar geliefde in de golven heeft
zien verdwijnen, is haar laatste restje hoop weg en
bezwijkt haar hart. Zo is het ook met de aan zichzelf
ontdekte zondaar. Zolang hij meent dat zijn zelfverbetering, zijn treuren over de zonde en het voornemen om de zonden te haten en te vlieden hem rechtvaardigen voor God, zo lang blijft het kalm in zijn
hart. Maar als hij leert dat zelfs zijn gerechtigheid
is als een wegwerpelijk kleed en dat door de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd kan worden,
bezwijkt zijn hart. Is dat uw toestand? Dan kunt u
bij Jezus troost vinden. Hij is het Die de goddeloze
rechtvaardigt. Hij wil Zijn gerechtigheid schenken
aan verloren zondaren!
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3 januari
Gij onreine geest, ga uit van de mens.
Markus 5:8b
Jezus kwam om de gevangenen vrijheid uit te roepen. Wij zijn van nature allen slaven. Sommigen
zijn geboeid in ketenen zonder dat ze het zelf beseffen. Zulke mensen zijn verstrikt in de banden van
de zonde, maar ondanks dat zeggen ze: ‘Ik ben vrij.’
Er zijn ook mensen die gebonden zijn en dat ook zo
ervaren. Zulken zijn ontdekt aan zichzelf en voelen
de schrijnende ketenen van de begeerlijkheid. Zij
ervaren hoe hun voeten wegzinken in het slijk. Er
zijn er onder ons die weten wat het zeggen wil om
te zondigen, de zonden met hete tranen te bewenen,
en daarna weer te zondigen en weer te wenen. De
weg van zondaren is ... hard! Maar om zulken te
behouden is Jezus gekomen. Hij kwam niet alleen
op aarde om onze Gerechtigheid te zijn, maar ook
als de Bron des levens. In Hem zijn gerechtigheden
en sterkte. Hij ontmoette de man die met veel duivelen bezet was. De arme man was niet gekleed en
woonde in de graven. Maar Jezus gebood de onreine
geest uit deze man te varen, en hij zat neer aan de
voeten van Jezus, gekleed en wel bij zijn verstand!
De Zaligmaker kwam om de gevangenen vrijheid
uit te roepen ...

Lezen: Markus 5:1-20
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4 januari
Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’
wil schade geacht.
Filippenzen 3:7
In mijn prediking heb ik een blijde boodschap willen brengen aan treurenden van geest. God zij geloofd dat er altijd zulke bekommerden onder u geweest zijn. Nog steeds zijn er mensen onder ons die
overtuigd werden van zonde. Er zijn er die niet rustig zijn onder de prediking van het Woord. Zij voelen dat hun hart niet recht is voor God. Zij voelen
dat ze slaven zijn van de zonde. Zulke mensen zijn
dag in dag uit beladen met een zware last. Ik heb u
duidelijk aangetoond dat u door uw bekommering
niet behouden bent. U moet in Christus bevonden
worden. Want de ontvangen indrukken in uw hart
kunnen o zo makkelijk weer uitgewist worden. Ik
heb geprobeerd het koord van het Evangelie neer
te laten zodat het binnen uw bereik kwam. Ik heb
u aangetoond dat Christus Zich in het bijzonder
richt tot mensen zoals u bent. Want die gezond zijn,
hebben de Medicijnmeester niet van node, maar die
ziek zijn. Maar ... wie mag zich nu in een levendig en
blijmoedig geloof in Christus verblijden? Waarom
kunnen zo weinigen zeggen: ‘Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht’?
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5 januari
De Heere Heere heeft Mij een tong der geleerden gegeven, opdat Ik wete met de moede een woord te rechter tijd
te spreken.
Jesaja 50:4a
De godsdienst van de Heere Jezus is een godsdienst
die waarlijk het hart verblijdt. Hij ziet niet graag dat
Zijn gemeente bezwaard en treurende in het stof zit.
Hij ziet haar het liefst versierd met het witte kleed
van Zijn gerechtigheid, vervuld met de Heilige
Geest der blijdschap. Toen Petrus op het water wandelde om tot Jezus te komen, en hij bevreesd werd
ziende de sterke wind, en hij wegzinkende riep:
‘Heere, behoud mij!’ stak Jezus terstond Zijn hand
uit. Hij greep Petrus aan en zei: ‘Gij kleingelovige,
waarom hebt gij gewankeld?’ Christus heeft een
almachtige hand waaraan Zijn zinkende discipelen
zich altijd vast kunnen houden.
Toen twee jongeren ten noorden van Jeruzalem in
een ernstig gesprek waren en treurig gestemd, stond
er opeens een Onbekende aan hun zijde. Al wandelende legde Hij hun uit wat er in al de Schriften
van Hem geschreven stond. Hij openbaarde Zich in
de breking van het brood. En nog steeds openbaart
Jezus Zich aan de Zijnen. Hij maakt de ziel van de
treurenden brandende in hen van heilige vreugde.

L ezen: Jesaja 50:4-11
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6 januari
Om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven
worde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het
gewaad des lofs voor een benauwde geest.
Jesaja 61:3a
Velen van u zijn, zo vrees ik, niet zo gelukkig als zij
zouden kunnen zijn. Velen zoeken rust, maar hebben deze nog niet gevonden. Hoe weinig wordt onder ons het sieraad en de olie der vreugde en het gewaad des lofs gevonden? Hoe weinigen zijn er die in
oprechtheid Psalm 103 op de lippen kunnen nemen?
Hoe weinigen voelen in hun hart dat hun zonden
zijn weggenomen zover het oosten van het westen
is verwijderd? Hoe weinigen bewaren zichzelf in de
liefde Gods? Bij hoe weinigen woont Christus in
het hart door het geloof? Hoe weinigen zijn vervuld
met de volheid van God en verheugen zich met een
heerlijke en onuitsprekelijke vreugde?
In onze samenkomsten is zo weinig te merken van
de kennelijke tegenwoordigheid van God en van
heilige indrukken. Waar is het vuur gebleven? De
schuld van dit alles moet of bij mij of bij u liggen!
Immanuël is nog steeds onder ons. En Hij is vol van
genade en waarheid. Hij is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid. Ach, dat we versierd
werden met Zijn vreugde en met Zijn gewaad des
lofs!
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7 januari
Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der
eeuwigheid.
Hebreeën 13:8
De duivel gunt onbekeerde mensen geen rust om na
te denken over de ernst van het leven en de eeuwigheid die wacht. Maar hij probeert ook Gods kinderen te beroven van het geloof in het bestaan van
God en Zijn voorzienigheid. Satan jaagt Gods kinderen op naar hun werk en roept: ‘Verlies geen tijd!
Probeer winst te maken!’ Maar God roept: ‘Sta stil,
arme zondaar. Sta stil en denk na.’ Heeft Jezus niet
gezegd: ‘Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet
zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren
(...). Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen; zij
arbeiden niet en spinnen niet’?
De duivel doet er alles aan om Gods kinderen een
troosteloos leven te laten leiden. Willen ze alleen
op Jezus zien, dan benauwt hij hen met helse sluwheid. Dan probeert hij hun aandacht af te leiden en
wijst hen op duizend andere dingen. Net zoals hij
Petrus op de schuimende golven liet zien toen deze
op de zee wandelde. Maar God zegt: ‘Zie op Mij en
word behouden.’ Reis daarom uw weg met het oog
op Jezus gericht. Zie op Christus. Hij is gisteren en
heden Dezelfde en tot in alle eeuwigheid.

L ezen: Hebreeën 13:1-8
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8 januari
Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom
zoudt gij sterven, o huis Israëls?
Ezechiël 33:11b
Tijdens een vluchtige reis hebben we geen tijd om
allerlei dingen nauwkeurig te bekijken. Later zullen
we ons er nog slechts een vaag beeld van kunnen
vormen.
Dit verklaart hoe het ook mogelijk is dat de dood,
de eeuwigheid en het oordeel zo weinig indruk maken op het hart van mensen. Velen snellen door het
leven. Zij komen pas in de eeuwigheid tot zichzelf,
zonder dat ze zich ooit hebben afgevraagd: ‘Wat
moet ik doen, opdat ik zalig worde?’ Het aantal
mensen dat verloren gaat omdat ze geen belangstelling hadden in het heil van hun onsterfelijke ziel, is
véél groter dan het aantal dat naar het eeuwig verderf reist door een andere oorzaak.
Weet u wat de reden is dat mensen niet ontwaken
uit hun zondeslaap en dat ze niet verschrikt of bezorgd vragen naar de weg ten leven? Dat is omdat de
duivel hun nooit tijd gunt om ernstig over dingen na
te denken. Daarom roept God u heden toe: ‘Sta stil,
arme zondaar! Sta stil en denk na. Want waarom
zoudt gij sterven?’
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9 januari

			
In den beginne was het Woord, en het Woord was bij
God, en het Woord was God.
Johannes 1:1
Kon ik u eens terugvoeren naar die tijd, toen God
alleen van eeuwigheid bestond. Kon ik u de heerlijkheid eens tonen die Jezus toen bezat. Hoe Hij leefde
in de schoot van Zijn Vader. Hoe Hij dagelijks de
vermaking van de Vader was.
Broeders, deze Goddelijke Persoon, dit Woord dat
in den beginne was, is het vol-heerlijke Wezen, Dat
de verlossing van arme zondaren op Zich wilde nemen. Hij is het Die in de plaats van hen alles wilde
lijden wat zij verdienden om te lijden. Deze Goddelijke Persoon wilde God alle gehoorzaamheid
betalen die zondaren schuldig waren. Ziet u deze
Christus? Ziet u hoe Hij steeds dicht bij Zijn Vader
was en ziet u hoe dierbaar Hij de Vader was? Ziet
u Zijn macht, Zijn heerlijkheid? Hij was en is de
Vader in alles gelijk. Zeg mij eens, zou u uw zaak
niet aan Hem durven toevertrouwen? Gelooft u niet
dat Hij een volkomen Zaligmaker zal zijn? O, iedere
ziel zou wel moeten uitroepen: Hij is een volkomen
Zaligmaker. Een andere zaligmaker hoef ik niet!

L ezen: Johannes 1:1-18
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10 januari
Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking.
1 Thessalonicenzen 4:3a
Hoe komt het toch dat sommigen die door het geloof in Christus gebracht zijn geen blijvende vrede
hebben? Hoe komt het dat zij zo weinig vorderen
in de heiligmaking? Dat is omdat ze te veel zien op
alles wat buiten Christus is. De wereld en de mensen houden uw gedachten zó bezig, dat u geen tijd
hebt en geen hart om op Jezus te zien. Geen wonder dat u zo weinig vrede en blijdschap des geloofs
geniet. Geen wonder dat u zo weinig beantwoordt
aan uw roeping en dat u zo’n onheilig leven leidt.
Uw levensrichting moet anders worden! Zie op de
grootheid en op de heerlijkheid van Christus, Die
alles volbracht heeft in de plaats van zondaren. Dan
zal het onmogelijk zijn om in de duisternis en in de
zonde te blijven leven. Hef uw hoofd omhoog. Zie
niet langer op uzelf, maar zie op Jezus. Het is niet
verkeerd om uw wegen te overdenken, maar het is
nog veel beter om op Christus te zien.
En twijfelmoedige zielen onder ons, hebt u Christus
al aanschouwd in Zijn heerlijkheid? Hebt u gehoord
wat Hij gedaan heeft voor schuldige zondaren? En
durft u er dan nog aan te twijfelen of Hij een algenoegzame Zaligmaker is?
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11 januari
En Hij is een Verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele
wereld.
1 Johannes 2:2
Twijfelt u misschien eraan of Christus wel alles
geleden heeft of dat Hij wel alles heeft volbracht?
Twijfelt u eraan of Hij voor ú geleden heeft? Vreest
u dat het alles voor anderen is geschied? Dan zeg ik
u dat nergens in de Bijbel wordt gezegd dat Christus
voor deze of voor die zondaar gestorven is. Als u
wilt wachten tot u uw eigen naam in de Bijbel zult
vinden, zult u tevergeefs wachten. Wel lezen we: ‘En
Hij is een Verzoening voor onze zonden; en niet
alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der
gehele wereld.’
Dat wil niet zeggen dat alle mensen door Hem behouden worden. Ach nee, de meesten komen nooit
tot Jezus en gaan verloren. Maar dit leert ons wel dat
elke zondaar mág komen. Zelfs de grootste zondaar
wordt niet buitengesloten. Ja, zelfs de grootste zondaar mag Christus als zijn Zaligmaker aannemen.
Beangstigde ziel, kom dan en zeg: ‘Hij is mijn
Toevlucht en mijn Sterkte.’ Waarom zou u nog langer beangstigd zijn?

L ezen: 1 Johannes 2:1-11
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12 januari
En is van God genaamd een Hogepriester naar de ordening van Melchizedek.
Hebreeën 5:10
Christus is de grote Hogepriester van onze belijdenis.
De taak van de hogepriester in het Oude Testament
was tweeledig: Hij moest verzoening doen én hij
moest de voorbidder zijn voor het volk. Wanneer
er een bok gedood werd voor het brandofferaltaar
om verzoening te doen over de zonden van het volk,
deed de hogepriester dat in tegenwoordigheid van
het hele volk. Dan stonden zij allen om hem heen
en keken nauwkeurig hoe hij – nadat hij het bloed
had opgevangen in het gouden bekken en zich met
wit linnen had bekleed – achter het voorhangsel
verdween. Ze volgden hem met hun ogen, tot een
gordijn hem aan hun gezicht onttrok. Maar zelfs
dan nog volgde het hart van de gelovige Israëliet de
hogepriester en wist hij: Nu nadert de hogepriester
voor ons tot God. Nu sprengt hij het bloed zevenmaal voor het verzoendeksel. Nu bidt hij voor ons!
Broeders, zouden wij zo ook niet onze hemelse
Hogepriester moeten beschouwen Die van God
genaamd is een Hogepriester naar de ordening van
Melchizedek?
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13 januari
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
U kunt Christus niet meer aan het kruis zien hangen zoals de discipelen Hem zagen hangen. U kunt
het bloed niet meer zien vloeien uit Zijn wonden. U
kunt niet meer zien dat Hij Zijn bloed vergiet in de
plaats van zondaren. Maar wat u wel kunt zien is het
gebroken brood en de vergoten wijn bij de bediening van het Heilig Avondmaal.
Broeders, de verzoening ís teweeggebracht. Christus
is gestorven. Hij heeft al Zijn lijden geleden. Hoe
kan het dan dat u geen vrede kunt vinden? Is het
omdat u het niet verstaat of omdat u het niet begrijpt? Geldt van u: ‘Israël heeft geen kennis, Mijn
volk verstaat niet’? Zie: Jezus is gestorven in de
plaats van schuldige zondaren.
Wenst u Hem van ganser harte aan te nemen als uw
Plaatsbekleder? Zo ja, dan behoeft u niet te sterven.
O gelukkige christen, verblijd u te allen tijd. Leef
met het oog gericht op Golgotha, dan zult u leven in
de hoop der heerlijkheid. Verblijd u in de bediening
van het Heilig Avondmaal, de gezegende instelling
die u de gekruisigde Verlosser zo duidelijk voor
ogen schildert!

L ezen: Romeinen 5:1-11
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14 januari
Die ook voor ons bidt.
Romeinen 8:34b
Christus heeft niet alleen verzoening aangebracht,
Hij is ook de Voorspraak voor de Zijnen. Nadat
Christus was opgevaren van de Olijfberg, en Hij
met Zijn bloedige wonden verscheen voor het aangezicht van Zijn Vader, keerden de discipelen terug
naar Jeruzalem met grote blijdschap. Waren ze dan
verblijd toen hun Meester van hen gescheiden was?
Toen Hij hun bekendmaakte dat Hij op het punt
stond om van hen weg te gaan, vervulde droefheid
hun hart. Toen moest Hij lang tot hen spreken en
hen troosten. Toen sprak Hij: ‘Uw hart worde niet
ontroerd; (...) Het is u nut dat Ik wegga.’ Wat was er
dan veranderd bij de discipelen dat ze nu niet bedroefd waren toen Hij door een wolk werd weggenomen van hun ogen?
Het geheim is dit: Nu wisten zij dat Christus voor
hén was weggegaan om te verschijnen voor het aangezicht van God. Nu wisten zij dat hun grote Hogepriester was ingegaan binnen het voorhangsel om
hun Voorspraak te zijn bij de Vader. Wenst u deel te
hebben aan de blijdschap van de discipelen? Zie dan
op Hem met het oog van het geloof! Dat ziet voorbij
de sterren en dringt door tot de troon van God.
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15 januari
... dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.
1 Timotheüs 1:15b
Vreest u dat u de voornaamste der zondaren bent?
Christus Jezus heeft niet gezegd: ‘Ik zal op Mijn
troon van Mijn gelukzaligheid blijven genieten en de
zondaren overlaten om in hun zonden te sterven en
verloren te gaan.’ Nee, Hij is in de wereld gekomen
en werd in een kribbe gelegd, omdat er voor Hem
geen plaats was in de herberg. In uw hart is ook geen
plaats voor Hem. Hij werd een Man van smarten
en verzocht in krankheid. Hij heeft onze zonden in
Zijn lichaam gedragen op het hout. Christus is voor
ons gestorven toen wij nog zondaars waren. Waarom? Om zondaren zalig te maken! Niet om engelen
of om rechtvaardigen te behouden. Zegt u: ‘Maar, ik
ben té goddeloos’? Wat zegt Paulus? Dat hij daarvan
de voornaamste is. En toch werd hij door Christus
zalig gemaakt. Zo is Christus ook machtig en gewillig om ú zalig te maken. Ook al zou u de voornaamste van de zondaren zijn op de hele wereld. Welnu,
als Hij in de wereld gekomen is om zondaren zalig
te maken, zal het dan niet vreselijk zijn als u sterft
zonder door Hem behouden te worden?

L ezen: 1 Timotheüs 1:12-17
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16 januari
Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders.
Psalm 84:11a
Zondaar, u hebt al zo lang zonder Christus geleefd.
U hebt Christus lang genoeg veracht. Wat heeft de
wereld toch voor u gedaan dat u haar zo liefhebt?
Is de wereld voor u gestorven? Kan de wereld uw
zonden uitdelgen? Kan de wereld u een nieuw hart
geven? Kan de wereld u in de hemel brengen? Nee
immers! De wereld kan niet anders dan uw arme ziel
verwoesten. Paulus schrijft aan Timotheüs: ‘Maar
die haar wellust volgt, die is levend gestorven.’ Zet
eens een teken bij deze tekst in uw Bijbel; dan zal dit
teken eenmaal een getuige tegen u zijn voor de grote, blinkende troon van God, als de boeken geopend
zullen worden. Hebt u nog niet lang genoeg geleefd in de wereldse genietingen en vreugden? Kom
en smaak de vreugde die Christus u aanbiedt. Hij
schenkt vergeving van zonden en een nieuw hart.
Ik vind zelf zoveel vreugde en genoegen in de overtuiging dat God mij liefheeft, dat Christus mij gewassen heeft in Zijn bloed én in de verwachting dat
ik straks in de hemel zal zijn. Ik heb nooit zoveel
vreugde gevonden in de wereld dan ik nu mag smaken. ‘Want één dag in Uw voorhoven is beter dan
duizend elders.’
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17 januari
Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot
Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.
Johannes 6:37
Bent u al tot Christus getrokken? Of wordt u nog
meegevoerd in de maalstroom van de wereld? Bedenk toch dat er een moment komt dat alles beslist
zal zijn voor de eeuwigheid. Ik was laatst bij een
goddeloze familie waar een kind gestorven was. Ik
opende mijn Bijbel en sprak over de tekst: ‘En gelijk
het de mensen gezet is eenmaal te sterven, en daarna
het oordeel ...’ Wat een ernstige woorden! We kunnen slechts éénmaal sterven. De dag van onze dood
is bepaald. Als u onbekeerd sterft, kunt u niet terugkomen en een tweede keer béter sterven. Indien
u zonder Christus sterft, kunt u niet terugkomen
om bekeerd te worden en dan als een gelovige sterven. Bid toch of u Christus mag vinden voordat de
dood ú vindt. Na ons sterven volgt het oordeel. Als
u sterft zonder behouden te zijn, zal het oordeel u
treffen. Ik bid dat ik u nooit zal zien staan aan Gods
linkerhand. Als dat wel zo zou zijn, dan zult u zich
herinneren hoe ik u gewaarschuwd heb. Hoe ik voor
u gebeden heb. Ook hoe ik u gesmeekt heb om tot
de Heere Jezus te komen. Kom toch tot Hem, want
Hij zal u geenszins uitwerpen!

L ezen: Johannes 6:22-40
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18 januari
Die de Zoon heeft, die heeft het leven; die de Zone Gods
niet heeft, die heeft het leven niet.
1 Johannes 5:12
Gun uzelf geen rust voordat u met de apostel Johannes
kunt zeggen: ‘Wij weten dat wij uit God zijn.’ De
wereld wil ons doen geloven dat het onmogelijk is
om te weten of we bekeerd zijn of onbekeerd. Als
je daarnaar vraagt is het antwoord: ‘Ik ben er niet
zeker van. Ik kan het u niet zeggen.’ Maar de Bijbel
zegt op meer dan één plaats dat we vergeving van
onze zonden kunnen ontvangen en dat we ook kunnen weten óf we die ontvangen hebben. Denk aan
Psalm 32 vers 1 of 1 Johannes 2 vers 12. Zoek toch
naar deze gelukzaligheid, naar de blijdschap van de
vergeving der zonden.
Vraagt u waar u deze moet zoeken? Dan zeg ik u:
In Jezus Christus! God heeft ons het eeuwige leven
gegeven, en dat leven is in Zijn Zoon. ‘Die de Zoon
heeft, die heeft het leven; die de Zone Gods niet
heeft, die heeft het leven niet.’
Hebt u hetgeen u gewin was al schade geacht, opdat
u Christus mocht gewinnen? Bent u ervan overtuigd
dat geen menselijke gerechtigheid u kan bedekken?
Hebt u de stem van Jezus gehoord en hebt u de deur
voor Hem al opengedaan?
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19 januari
... laat geen ongerechtigheid over mij heersen.
Psalm 119:133b
Is Christus uw Schild, uw Gerechtigheid geworden?
Hebt u Zijn schitterend witte gewaad aangenomen
opdat u bekleed mocht worden? Vergeet dan niet
dat – als Christus u rechtvaardigt – Hij u ook zal
heiligen. Hij zal u niet verlossen en u verder in de
zonden laten blijven. Waarom werd Hem de Naam
‘Jezus’ gegeven? Opdat Hij Zijn volk zal zalig maken
van hun zonden. Laat het voor ieder die in Christus
gevonden wordt een gebed zijn: ‘Maak mijn voetstappen vast in Uw Woord, en laat geen ongerechtigheid over mij heersen.’ Bent u verlost? Dan bent u
niet meer van uzelf. U bent niet langer het eigendom
van de wereld of van satan. Denk daaraan, elke keer
als u tot zonde wordt verlokt. Petrus roept op om
uzelf te benaarstigen om uw roeping en verkiezing
vast te maken. Waak ervoor dat u geen huichelaar
wordt. Dat u niet iemand bent met een onheilig hart
en een onheilige wandel. Wees ijverig, want de tijd
is voorts kort. Bid veel om de Heilige Geest. Dat
Hij u de ogen opene, dat Hij uw hart vertedere, dat
Christus uw dierbaar Deel worde, en dat Hij kome
en woning make in uw harten om u voor te bereiden
op de eeuwige heerlijkheid!

L ezen: Psalm 119:129-136
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20 januari
Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin.
Filippenzen 1:21
Met hoeveel ernst zocht Paulus het Koninkrijk der
hemelen. Lang na zijn bekering schreef hij: ‘Ik loop
dan alzo, niet als op het onzekere; ik kamp alzo, niet
als in de lucht slaande.’ Hij kon toen zeggen: ‘Want
het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin.’ Ontbonden en met Christus te zijn was hem
zeer verre het beste. Paulus was ervan verzekerd dat
er een kroon voor hem was weggelegd. Het was zijn
ernstige begeren om het Goddelijke leven meer en
meer in zich te zien ontwikkelen. Paulus was net als
de wedlopers die de prijs zochten te behalen bij de
Griekse spelen. Allen die door God bekeerd zijn,
moeten met dezelfde ijver hun zaligheid zoeken.
Daarom zegt de apostel ook: ‘Loopt alzo, dat gij die
moogt verkrijgen.’ Helaas zien we vaak dat de mensen na hun bekering zich overgeven in een gemakzuchtige rust. Zij zeggen in hun hart: ‘Mijn ziel is
voor eeuwig behouden, alle strijd is nu voorbij.’ Zo
was Paulus echter niet. Hij zei: ‘Maar één ding doe
ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende
mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de
prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus
Jezus.’ En u?
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21 januari
En een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles.
1 Korinthe 9:25a
Het was Paulus opgevallen dat degenen die bij de
Griekse spelen om de prijs liepen en in het worstelperk probeerden te overwinnen, veel zorg besteedden aan hun lichaam. Dat blijkt uit zijn woorden:
‘En een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in
alles.’ Dát was waar Paulus naar streefde. Daarvoor
wilde hij zich in alles onthouden, met name in spijs
en drank. Waarom legde Paulus zich daar zo ernstig op toe? Dat was opdat, zoals hij schreef, ‘ik niet
enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde.’ Was Paulus dan niet verzekerd van
zijn zaligheid? Jawel, maar hij was er bovendien van
overtuigd dat zijn bediening in de gemeente hem
niet zou behouden. Hij wist dat, hoewel hij overvloediger had gearbeid dan al de anderen samen, en
hoewel er duizenden door zijn prediking tot bekering waren gebracht, dit hem niet kon bewaren voor
de verwerping. Judas had immers ook gepredikt en
was toch zelf verworpen. Paulus was er diep van
overtuigd dat hij, als hij hier op aarde in zonde geleefd had, na dit leven ook verworpen zou worden.
Daarom spoorde hij aan om de Heere te dienen!

L ezen: 1 Korinthe 9:13-27
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22 januari
Alzo zullen wij altijd met de Heere wezen.
1 Thessalonicenzen 4:17b
Er komt een tijd dat de goddelozen voor eeuwig van
voor Gods aangezicht verworpen zullen worden.
Dan zal het klinken: ‘Gaat weg van Mij, gij vervloekten.’ Dan zullen zij ver bij Christus vandaan
zijn. Nu zijn deze goddelozen vaak nog in de nabijheid van Christus. Nu staat Hij aan hun deur en
klopt. De gehele dag houdt Hij Zijn handen tot hen
uitgestrekt. Hij spreekt tot hen, in de Bijbel en door
de prediking van het Evangelie. Hij roept: ‘Komt
herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven.’ En: ‘Die tot Mij komt, zal
Ik geenszins uitwerpen.’ Maar als Christus eenmaal
het vonnis heeft uitgesproken: ‘Gaat weg van Mij, gij
vervloekten’, dan klopt Hij nooit meer aan de deur
van het hart. Dan zijn er geen dringende en lieflijke
nodigingen meer. Christus is nu nog de enige Weg
tot de Vader, maar die toegang tot deze Weg is dan
voor eeuwig ontnomen. Christus is nu nog de enige
Deur, maar die Deur is dan voor eeuwig gesloten.
Met Christus te zijn zal de hoogste zaligheid uitmaken van de verlosten. Mag u weten met Paulus: ‘Alzo
zullen wij altijd met de Heere wezen’?
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23 januari
Zo is God de Rotssteen mijns harten en mijn Deel in
eeuwigheid.
Psalm 73:26b
Gods dienstknechten zullen Hem straks eeuwig
dienen. Zij zullen Zijn aangezicht eeuwig aanschouwen. Dat zal de eeuwige vreugde zijn in het hart van
al de verlosten. De goddelozen zullen echter van
deze zaligheid buitengesloten zijn. Zij zullen horen:
‘Bindt zijn handen en voeten, en neemt hem weg, en
werpt hem in de buitenste duisternis.’ Dan zullen zij
ver van God verwijderd zijn. Niet dat de goddelozen
ooit uit Gods tegenwoordigheid verbannen kunnen
worden, want David zegt in Psalm 139: ‘Bedde ik
mij in de hel, zie, Gij zijt daar.’ Maar de goddelozen
zullen dan wel verstoken zijn van de zaligheid die
bij God wordt ervaren. God sprak tot Abraham: ‘Ik
ben u een Schild, uw Loon zeer groot.’ God geeft
Zichzelf helemaal aan de gelovige ziel en zegt tegen
haar: ‘Ik zal u tot een God zijn.’ Asaf zei: ‘Zo is God
de Rotssteen mijns harten en mijn Deel in eeuwigheid.’ Wie zal ooit de zaligheid kunnen beschrijven
van hen die God tot hun Deel hebben? Wie zal ooit
de leegte en het gemis kunnen beschrijven van hen
die God níét tot hun Deel hebben?

L ezen: Psalm 73
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24 januari
Vrees niet, gij klein kuddeke ...
Lukas 12:32a
Christus zal Zijn kudde weiden als een herder. Zoals
iedere herder een eigen kudde heeft, heeft Christus ook een eigen kudde. Ik heb in een dal dicht bij
Jeruzalem eens een kudde gezien met een herder.
Die man liep voor de schapen uit en riep hen. Zij
hoorden zijn stem en volgden hem. Toen heb ik gezegd: ‘Zó hoedt nu ook Jezus Zijn schapen. O, dat ik
één van die schapen mocht zijn!’
De kudde van Christus is slechts een kleine kudde.
Jezus zei: ‘Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is
uws Vaders welbehagen ulieden het Koninkrijk te
geven.’ Bid toch dat u tot die kudde mag behoren!
Want niet alle mensen op deze wereld behoren tot
de kudde van Christus. Miljoenen mensen hebben
nooit de lieflijke Naam van Jezus gehoord, en de anderen zien geen schoonheid in deze Roos van Saron.
De kudde van Christus is maar een kleine kudde.
Het is te vrezen dat de meeste inwoners van ons
land geen schapen zijn van de kudde van Christus.
Zij volgen het Lam niet en zullen Het in eeuwigheid
niet volgen. Bid toch dat u een lelie onder de doornen mag zijn, een lam onder de wereld vol wolven!
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25 januari
Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.
Openbaring 1:5b
De schapen van Christus zijn getekende schapen.
Meestal worden schapen van een kudde gemerkt,
zodat de herder ze kan herkennen. Dikwijls wordt
het merk met verf op de wollige rug van het schaap
aangebracht. Soms bestaat het merkteken uit de eerste letter van de naam van de eigenaar. Het nut van
het merkteken is dat de schapen daardoor bewaard
worden om verloren te gaan als ze onder andere
schapen vermengd zouden raken.
Evenzo is het met de kudde van Jezus. Zij dragen
het merkteken van Zijn bloed. Alle schapen van
Christus’ kudde waren schuldig voor God. Ze waren met zonde besmet en onrein in zichzelf. Maar
ze werden allemaal tot Jezus getrokken en gewassen
in Zijn bloed. Zij mogen allemaal zeggen: ‘Hem Die
ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.’ Hebt u dit merkteken ook?
Beproef uzelf! Zonder dit merkteken kunt u nooit
in de hemel komen. Daar komen alleen zij die hun
klederen wit gemaakt hebben in het bloed van het
Lam.

L ezen: Openbaring 1:1-8
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26 januari
En Ik zal u een nieuw hart geven.
Ezechiël 36:26a
Naast een zichtbaar teken hebben de schapen van
Christus ook een onzichtbaar teken. Dat is niet te
zien op de witte vacht, maar dat merkteken wordt
gegeven door de Heilige Geest. Het ligt diep op
de bodem van het hart, waar geen menselijk oog
kan zien. Wat is het zegel van de Heilige Geest dat
Hij geeft aan allen die geloven? Dit: ‘En Ik zal u
een nieuw hart geven.’ Met Zijn oneindige macht
strekt de Heilige Geest Zijn onzichtbare hand uit en
vernieuwt in het verborgene het hart van allen die
Christus in waarheid toebehoren.
Hebt u dit nieuwe hart al ontvangen? Zonder dat
nieuwe hart zult u nooit de hemel binnen kunnen
gaan. Paulus schrijft aan de Romeinen: ‘Maar zo
iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt
Hem niet toe.’ Geliefden, bid om het uitwendige
merkteken én om het inwendige teken. Smeek om
vergeving van zonden door Christus’ bloed en om
de vernieuwing van uw hart. Spoedig zal de grote
Herder komen en de schapen aan Zijn rechterhand,
maar de bokken aan Zijn linkerhand zetten. Waar
zal uw plaats zijn in die dag?
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27 januari
Die zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en geen ergernis is in hem.
1 Johannes 2:10
De schapen van Christus weiden allemaal bij elkaar.
Een schaap gaat nooit naar een wolf of hond, maar
het blijft bij de kudde. Zeker als er stormachtig weer
op komst is schuilen de schapen bij elkaar. En als
het gaat regenen en onweren, kunnen we de schapen
samen een veilige schuilplaats zien zoeken waar ze
kunnen schuilen. Ook dan blijven ze dus bij elkaar.
Zo is het nu ook met de kudde van Jezus. Zijn volgelingen gaan niet graag met de wereld mee. Christenen hebben christenen lief. Zij smaken één vrede,
ze zijn vervuld met één geest, ze hebben één Herder
en één schaapskooi. Vooral in donkere, stormachtige tijden schuilen de schapen van Christus dicht
bij elkaar om met elkaar te wenen. Ook bidden ze
graag samen. Ze zingen samen lofliederen en zoeken met elkaar verberging in Christus. En u? Mijn
kinderkens, hebt elkander lief. Blijf in de nabijheid
van hen die God vrezen en vlucht weg van al het andere. Wees gewaarschuwd, want niemand kan vuur
in zijn boezem nemen zonder dat zijn kleding zal
verbranden.

L ezen: 1 Johannes 2:1-11
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28 januari
Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven
voor de schapen.
Johannes 10:11
De grootste schoonheid in Christus is dat Hij is gestorven voor Zijn schapen. De wonden die Zijn lichaam ontsierden, maken Hem juist zo begeerlijk in
de ogen van zondaren die hulpbehoevende zijn. Alle
schapen van Christus én zij die Zijn schapen zullen
worden, waren eens veroordeeld om te sterven. De
toorn van God rustte op hen en ze stonden gereed
om te verzinken in de poel van vuur. Maar Jezus,
Die met ontferming over hen bewogen was, verliet
de schoot van Zijn Vader, vernietigde Zichzelf, Hij
werd een worm en geen man, en stierf beladen met
de zonden van de Zijnen. Paulus schrijft in de Romeinenbrief: ‘Maar God bevestigt Zijn liefde jegens
ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog
zondaars waren.’ Dát is de genade van de Heere
Jezus Christus! Daarom kan nu elk schaap van
Christus’ kudde betuigen: ‘Gelijkerwijs ook Christus
ons liefgehad heeft en Zichzelven voor ons heeft
overgegeven.’
Christus zoekt én vindt Zijn kudde. Wij zouden
Hem nooit zoeken als Hij ons niet eerst zocht. En
... wij zouden Hem ook niet vinden als Hij ons niet
eerst vond!

nder 't heiligend kruis_bw.indd 32

L ezen: Johannes 10:1-11

05-06-19 16:14

29 januari
... en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij
dezelve niet zeer veel te boven?
Mattheüs 6:26b
Jezus zoekt, vindt en verlost Zijn kudde niet alleen,
maar Hij voedt Zijn schapen ook. Hij heeft gezegd:
‘Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat,
die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.’ En daarom, als Jezus u verlost heeft, zal Hij u ook voeden. Hij zal uw lichaam
onderhouden. ‘Ik ben jong geweest, ook ben ik oud
geworden, maar heb niet gezien de rechtvaardige
verlaten, noch zijn zaad, zoekende brood.’ ‘Aanziet
de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien noch maaien, noch verzamelen in de schuren, en uw hemelse
Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet
zeer veel te boven?’
Christus zal uw ziel voeden. Hij geeft de kleine
bloempjes die verborgen zijn in de kloven van de
steenrotsen voedsel. Zo zal Hij ook uw ziel verkwikken met de lieflijke druppels van de hemelse dauw.
Zó weidt Christus Zijn kudde. Hij is een tedere,
getrouwe, almachtige Herder. Als u zich onder Zijn
kudde laat opnemen, zal Hij uw Leidsman zijn tot
de heerlijkheid.

L ezen: M attheüs 6:19-34
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30 januari
Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de
lammekens in Zijn armen vergaderen en in Zijn schoot
dragen.
Jesaja 40:11a
Jezus zorgt voor schapen én voor lammeren. Net als
iedere goede herder behandelt Hij de lammetjes van
Zijn kudde met tere voorzichtigheid. Wanneer de
herder zich met zijn schapen van de ene plaats naar
de andere plaats begeeft, kunnen de lammetjes niet
zo ver lopen. Ze worden vaak moe en gaan langs
de kant van de weg liggen. Dan buigt de vriendelijke herder zich over het kleine schaapje, neemt het
zachtjes in zijn armen en legt het in zijn schoot.
Zo’n Herder is de Heere Jezus ook. Zijn verloste
kinderen zijn Zijn lammetjes. Hij vergadert hen in
Zijn armen en draagt hen in Zijn schoot. Er zijn al
heel wat zondige kinderen door Hem vergaderd en
door Hem gedragen in het huis van Zijn Vader. Niet
alleen nadat Hij voor hen geleden had, ook vroeger.
Vóór Hij in de wereld kwam, zorgde Hij al voor
lammetjes. Samuël was nog maar een kleine jongen
toen hij bekeerd werd. Hij werd als een lam in de
armen genomen en gedragen in Zijn schoot.
Bid of diezelfde Heere Zich ook aan u of aan jou zal
openbaren!
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31 januari
Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van
node, maar die ziek zijn.
Mattheüs 9:12b
Overtuigd te worden van zonde is het werk van
God, de Heilige Geest. Iemand die in het dagelijks leven niet weet dat hij ernstig ziek is, zal nooit
naar de dokter gaan. Zo zal ook alleen die ziel naar
Christus gaan die voelt dat hij dodelijk ziek is. Bid
daarom om een zuivere ontdekking van de toestand
van uw ziel zoals deze van nature is én zoals deze is
door uw dadelijke zonden. De wereld zal zeggen dat
u een net iemand bent, maar geloof het niet. De wereld bedriegt u. Bid dat u uzelf mag zien zoals God
u ziet. Vraag veel of u de waarde van uw ziel mag
leren beseffen. Of u uzelf mag zien zoals Job, als een
ellendige worm. Of u net als Jesaja mag zien dat u
onrein bent. Of u kennis mag hebben aan wat David
zegt in Psalm 51. Het is niet genoeg om ootmoed
voor God te veinzen, of uitdrukkingen te gebruiken
waarin u zichzelf verfoeit terwijl u het zo niet voelt.
Bid veel dat de Heilige Geest u uw ware toestand
doet zien, zoals deze in waarheid voor God is. Dán
zult u zien dat u ellendig, jammerlijk, blind en naakt
bent. ‘Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester
niet van node, maar die ziek zijn.’

L ezen: M attheüs 9:9-13
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