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DANK, DANK NU ALLEN GOD
Bijbels dagboekje over het danken van God

door M.D. Geuze, emeritus hervormd predikant in de Protestantse
Kerk in Nederland

Offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw geloften na...Wie
dank offert, zal Mij eren; wie de rechte weg gaat, zal Ik Gods heil
doen zien. (Psalm 50:14,23)
Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
(1 Thessalonicenzen 5:18)
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WOORD VOORAF
Bidden en danken behoren bij elkaar. We kennen het vraaggebed en
het dankgebed; twee verschillende soorten gebed. Meestal gaat het
vraaggebed voorop en het dankgebed volgt. Maar is dat de goede
volgorde? Paulus dankt - in het begin van zijn brieven - eerst God
voor Zijn Gemeente en daarna bidt hij voor haar (Rom.1:8-10;
Ef.1:15-19; Fil.1:3,4; enz.). Is het niet beter om eerst de HEERE te
danken voor wie Hij is, voor wat Hij geeft en voor wat Hij doet? We
schieten gemakkelijk tekort in dankbaarheid. Koning Hizkia deed dit
na zijn wonderlijke genezing (2 Kron.32:24-26). Hetzelfde geldt van
de negen melaatsen die Jezus genas. Hij vraagt: ‘Zijn niet de tien
gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? Zijn er dan geen
anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze
vreemdeling?’ (Lk.17:17,18). ‘Danken’ is God de eer geven!
Dit dagboekje wil je helpen om de HEERE te danken voor de zegeningen die Hij je geeft. ‘Tel uw zegeningen, één voor één; tel ze alle
en vergeet er geen. Tel ze alle en vergeet er geen. Tel ze alle, noem
ze één voor één, en u ziet Gods liefde dan door alles heen’ (Johannes
de Heer, Zangbundel, lied 256). Dank er de HEERE voor! Al jong leren
we ‘dank je wel’ zeggen. Wat heeft de hemelse Vader daar recht op!
Jezus is de biddende én dankende Hogepriester van Zijn Gemeente
en de Heilige Geest neemt bidden en danken uit Hem en geeft die
aan ons (Joh.16:14,15). We gaan dan op Jezus lijken en Zijn Vader
gedankt en groot gemaakt.
Graag draag ik dit dagboekje op aan de hele Gemeente van Christus
en aan elke gemeente en gelovige in het bijzonder. Neem en lees,
overdenk en dank! Dank God in alles!
Met hartelijke groet en zegenbede, M.D. Geuze
Nunspeet, januari 2017
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1 DANK GOD
Lezen: 1 Thessalonicenzen 5:12-28
(Jesaja profeteert:) Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U
toornig op mij geweest bent, maar Uw toorn is afgekeerd en U troost
mij…Op die dag zult u zeggen: Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan,
maak Zijn daden bekend onder de volken en roep in herinnering dat
Zijn Naam hoogverheven is. (Jesaja 12:1,4)
(Jezus bidt:) In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader,
Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen
en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt
geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.(Mattheüs
11:25,26)
(Paulus schrijft:)…wees dankbaar…Bid zonder ophouden. Dank God in
alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. (Kolossenzen
3:15; 1 Thessalonicenzen 5:17,18).
Bidden en danken behoren bij elkaar. In het vraaggebed bidden we
de HEERE God om dingen en in het dankgebed danken we Hem voor
wat Hij ons geeft. Aan het begin van zijn brieven dankt Paulus God
voor de gemeente aan wie hij schrijft en tegelijk bidt hij voor haar
(Rom.1:8,10; Fil.1:3,4; Kol.1:3,9; enz.). Het Griekse werkwoord voor
‘danken’(eucharistein) betekent eigenlijk ‘van genade (charis)
spreken’. ‘Danken’ wordt ook vaak vertaald door ‘zegenen’; het
goede over iemand uitspreken. Wanneer we de HEERE danken,
noemen we wat we van Hem ontvangen hebben en roemen we in
Hem. Leve de HEERE! Alle lof en dank voor Hem!
Israël komt in de eredienst bijeen om de Naam van de HEERE te
danken (Ps.122:4; SV; ‘loven’ HSV). De profeet Daniël dankt de HEERE
voor de openbaring van Nebukadnezars droom en zijn uitleg (2:23).
Bij Jesaja is het een profetie over de komende heilstijd die in het
teken van de dankbaarheid zal staan. Jezus heeft Zijn Vader gedankt
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bij de vermenigvuldiging van de broden en vissen, bij de instelling van
het Heilig Avondmaal, bij Zijn verschijning aan de Emmausgangers en
bij andere gelegenheden. Hij is vandaag de dankende Hogepriester in
de hemel Die Zijn Vader dankt voor de gelovigen. Ook Paulus heeft
de HEERE gedankt.
Dichter Asaf roept in Psalm 50 op om God te danken en zegt dat we
Hem eren wanneer we dat doen: ‘Offer dank aan God en kom aan de
Allerhoogste uw geloften na…Wie dank offert, zal Mij eren...’(14,23).
Paulus roept de gelovigen op om God altijd te danken in en voor alle
dingen: ‘Dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van
onze Heere Jezus Christus’ (Ef.5:20), omdat Hij erbij is en er boven
staat hoe de omstandigheden ook zijn. Hij doet voor hen die God
liefhebben alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die
geroepen zijn overeenkomstig Zijn voornemen (Rom.8:28).
Aan de HEERE God hebben we alles te danken in materieel en
geestelijk opzicht. Zullen we Hem dan niet danken? Hij is het waard
als onze hemelse Vader en wij zijn Hem alle dank schuldig als Zijn
schepselen en als Zijn kinderen om Jezus’ wil. Daarom: ‘Dankt, dankt
nu allen God met blijde feestgezangen!’ (Gezang 135:1; Hervormde
bundel 1938). Amen.
Gebed
Hemelse Vader, dank u voor al Uw goede gaven.
Open onze ogen ervoor en leer ons U ervoor te danken. Amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Ken je meer Bijbelwoorden die oproepen om God te danken?
2. Waarom schieten we vaak tekort in dankbaarheid?
3. Dank je God? Waarvoor en waarom?
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2 DANK GOD DE VADER
Lezen: Mattheüs 11:25-30
(Jakobus schrijft:) Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van
boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen
verandering is, of schaduw van omkeer. Overeenkomstig Zijn wil heeft
Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker
opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn. (Jakobus
1:17,18).
(Jezus bidt:) Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei:
Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze
dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge
kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw
welbehagen. (Lukas 10:21)
(Johannes vertelt:) Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene
(Lazarus) lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, Ik dank U
dat U Mij verhoord hebt. En Ik wist dat U Mij altijd verhoort, maar ter
wille van de menigte die om Mij heen staat, heb Ik dit gezegd, opdat
zij geloven dat U Mij gezonden hebt. (Johannes 11:41,42)
(Paulus schrijft:) ...en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in
de Naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in
de vreze van God. (Efeziërs 5:18-21)
(Paulus schrijft:) Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft
gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht.
(Kolossenzen 1:12)
De HEERE, de God van Israël, heeft zich bekendgemaakt als de Vader
van Zijn volk (Jes.63:16; 64:8; Mal.1:6), in het bijzonder van de koning
over Zijn volk (2 Sam.7:14; Ps.89:27,28). Jezus is gekomen om het
Vaderschap van God zichtbaar te maken in Zijn persoon en werk. Hij
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kan zeggen: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ (Joh.14:9).
Hij is het enige en volmaakte beeld van de hemelse Vader (Kol.1:15;
Hebr.1:3).
Jezus heeft Zijn Vader verschillende keren persoonlijk bedankt voor
de openbaring van Zijn Koninkrijk aan jonge kinderen en voor de
verhoring van Zijn gebed voor Lazarus’ opwekking uit de dood. Hij is
de krachtbron en het voorbeeld om de hemelse Vader te danken!
De Heilige Geest geeft en werkt dit. Wie vervuld wordt met de
Heilige Geest gaat met medegelovigen God loven met psalmen,
lofzangen en geestelijke liederen, met hart en stem, én gaat de
hemelse Vader danken, altijd en voor alle dingen, in de Naam van de
Heere Jezus Christus. De vervulling met de Heilige Geest werkt
gemeenschap: horizontaal en verticaal, lofprijzing en dankzegging.
Daarom spoort Paulus ons ertoe aan om ons voortdurend te laten
vullen met Gods Heilige Geest. We kunnen het niet in eigen kracht en
we zijn lekkende vaten. Maar, God zij dank, de Heilige Geest is de
Geest van volheid en vervulling, ook vandaag. En Jezus heeft gezegd:
‘Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan
hen die tot Hem bidden?’ (Lk.11:13). Wat een bemoediging! Met
Jezus kunnen we altijd, voor alle dingen, God en de Vader danken,
door de kracht van de Heilige Geest! Amen.
Gebed
Heilige en liefdevolle Vader, dank U dat U de Gever bent van alle
goede gaven. Leer ons U daarvoor te danken, in Jezus’ Naam, amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Ken je meer Bijbelwoorden over het danken van God de Vader?
2. Waarom komt Hem allereerst onze dank toe?
3. Dank je God de Vader? Hoe? Waarom (niet)?
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3 DANK GOD VOOR ZIJN ZOON EN VOOR ZIJN GEEST
Lezen: 2 Korinthiërs 9:6-15
(Paulus schrijft:) Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave! (2
Korinthiërs 9:15)
(De Hebreeënschrijver begint zijn boek met:) ... door de Zoon, Die Hij
Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld
gemaakt heeft, Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de
afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn
krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door
zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de
Majesteit in de hoogste hemelen. (Hebreeën 1:1-3)
(Paulus schrijft:) Hij (Jezus Christus) is het Beeld van de onzichtbare
God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Want door Hem zijn
alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die
zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden
of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij
is vóór alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door Hem. En Hij is
het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het
begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste
zou zijn. (Kolossenzen 1:15-18)
(Jezus zegt:) Die (de Geest van de waarheid) zal Mij verheerlijken,
want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat
de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het
Mijne zal nemen en het u zal verkondigen. (Johannes 16:14,15)
Paulus wijdt twee hoofdstukken aan een collecte voor de gemeente
in Jeruzalem. Hij roept op tot vrijgevigheid. Hij wijst op Jezus als
krachtbron en voorbeeld: ‘Want u kent de genade van onze Heere
Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk
was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden’ (2 Kor.8:9). Hij
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noemt en roemt in ‘de allesovertreffende genade van God’ over de
gelovigen in Korinthe. Hij juicht: ‘Ja, God zij dank voor Zijn
onuitsprekelijke gave!’ Paulus dankt God voor Zijn niet-onderwoorden-te-brengen genade die Hij aan de gelovigen heeft bewezen
in hun bijdrage aan de collecte. Bij Gods onuitsprekelijke gave mogen
we ook denken aan Jezus en Zijn reddingswerk en het werk van Zijn
Heilige Geest.
Wat heeft de hemelse Vader veel gegeven in het zenden van Zijn
Zoon naar een wereld, verloren in zonde en schuld! Daarom klinken
er in het Nieuwe Testament zoveel lofliederen op Jezus, op Zijn
persoon een werk; lofliederen die tegelijk dankliederen zijn. Wij
kunnen God de Vader nooit genoeg
danken voor Jezus, Zijn
eniggeboren Zoon, Die Hij gegeven heeft als offer voor onze zonde en
schuld! Hij is onze enige Hoop!
Wat heeft de hemelse Vader veel gegeven in het zenden van Zijn
Heilige Geest Die de Hem vijandige wereld overtuigt van zonde,
gerechtigheid en oordeel én die Jezus groot maakt in het leven van
verloren mensen! Daarom klinken er lofliederen op de Heilige Geest
en Zijn werk uit de mond van Jezus (Joh.14-16) en van Paulus
(Rom.8); lofliederen die tegelijk dankliederen zijn. We kunnen God de
Vader nooit genoeg danken voor Zijn Heilige Geest Die tegelijk de
Geest van Jezus is! Amen.
Gebed
Hemelse Vader, dank U voor de grote geschenken van Uw Zoon en
van Uw Geest. Leer ons Uw Zoon en Uw Geest kennen, op Hen
vertrouwen en leven tot eer van U, de drieënige God, amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Ken je meer teksten die danken voor de Zoon en de Heilige Geest?
2. Zou God nog meer kunnen geven?
3. Dank je God de Vader voor Zijn Zoon en voor Zijn Geest? Hoe?
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4 DANK GOD VOOR ZIJN OPENBARING
Lezen: Mattheüs 11:25-30
In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de
hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en
verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt
geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen. (Mattheüs
11:25,26).
(Paulus schrijft aan Timotheüs:) Blijf u echter bij wat u geleerd hebt
en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd
hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen
maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de
Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te
onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de
rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou
zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. (2 Timotheüs 3:14-17)
(Petrus schrijft:) En wij hebben het profetische woord, dat vast en
zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp
die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de
morgenster opgaat in uw hart. (2 Petrus 1:19)
De HEERE, de God van Israël, heeft zich geopenbaard, zichzelf
bekendgemaakt. Dat heeft Hij gedaan aan Adam, Henoch, Noach,
enz., vóór de zondvloed en daarna aan Abraham, Mozes, Jozua, de
richters, aan de koningen en de profeten van Israël. Op verschillende
manieren heeft Hij zichzelf bekendgemaakt: door woorden, visioenen
en dromen, door geschreven woorden in de boeken van Mozes en
van de profeten en in de geschriften – het Oude Testament – en in de
boeken van het Nieuwe Testament.
Er klinken over de Schriften lofliederen, bijvoorbeeld de Psalmen 19
en 119, en prachtige getuigenissen, bijvoorbeeld van Paulus en van
Petrus. Dit zijn tegelijk dankliederen. Wat is de HEERE het waard om
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gedankt en geprezen te worden voor Zijn openbaring! Zonder die
zouden we Hem niet kennen!
Daniël dankt en looft God, omdat Hij de droom van Nebukadnezar
en de uitleg van de droom aan hem heeft bekend gemaakt
(Dan.2:23). God heeft hem met zijn drie vrienden en de andere
wijzen van Babel gered van de bedreigde dood.
Ook Jezus heeft Zijn Vader gedankt, omdat Hij de dingen van Zijn
Koninkrijk voor wijzen en verstandigen – de wijsgeren, denkers en
dichters van die tijd - heeft verborgen gehouden en die aan jonge
kinderen – die alleen maar aannemen wat anderen geven - heeft
bekend gemaakt. Wat een wonder van Gods openbaring in Jezus, in
Zijn persoon en werk! ‘Zij komt op kinderen toelopen in levende lijve:
Immanuël op straat!’ (J. van Bruggen). Volgens Lukas verheugt Jezus
zich hierover in de geest (10:21). Het is ook het welbehagen, de
vreugde, van Zijn Vader! Vader en Zoon verheugen zich samen over
het Evangelie van het Koninkrijk voor de laagsten en de laatsten, aan
wie wij zouden denken. Laten we ons daarover verheugen en uit dit
Evangelie leven, het vóórleven en doorgeven aan anderen. We
kunnen God nooit genoeg danken voor Zijn openbaring in het
schriftgeworden Woord, de Bijbel én in het mensgeworden Woord,
Jezus Christus, onze Heere! Amen.
Gebed
Heilige en liefdevolle Vader, dank U voor Uw openbaring in Jezus en in
de Bijbel. Geef dat we Uw openbaring ontvangen als kinderen en die
geloven met heel ons hart. Om Jezus’ wil, amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Maakt God zich alleen bekend door de Bijbel?
2. Wat betekent dat God de Bijbel heeft ingegeven?
3. Dank je God voor Zijn openbaring? Hoe? Waarom?
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5 DANK GOD VOOR ZIJN SCHEPPING
Lezen: Psalm 148
In het begin schiep God de hemel en de aarde…En God zag al wat Hij
gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest
en het was morgen geweest: de zesde dag. Zo zijn de hemel en de
aarde voltooid en heel hun legermacht. (Genesis 1:1,31; 2:1)
HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! U Die
Uw majesteit getoond hebt boven de hemel…Als ik Uw hemel zie, het
werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats
gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt en het
mensenkind, dat U naar hem omziet? (Psalm 8:2,4,5)
De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn
handen… Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon en die is als een
bruidegom, die zijn slaapkamer uitgaat; hij is vrolijk als een held om
snel het pad te lopen. (Psalm 19:2,5,6)
De HEERE, de God van Israël, is de Schepper van hemel en aarde. Zijn
scheppingswerk is een ‘theater van Zijn glorie’. Zijn heerlijkheid ligt
verspreid over al Zijn werken. We mogen op Zijn aarde wonen en
werken en opzien naar Zijn hemel. Wat een voorrecht én tegelijk een
opdracht om goed voor Gods schepping te zorgen!
In de Bijbel klinken er veel lofliederen op de Schepper en Zijn werk.
Vaak wordt de schepping opgeroepen om God te prijzen: ‘Laten
hemel en aarde Hem loven, de zeeën en al wat daarin krioelt. Want
God zal Sion verlossen en de steden van Juda herbouwen...’
(Ps.69:35-37). Engelen worden er toe opgeroepen: ‘Loof de HEERE, u,
Zijn engelen, sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, gehoorzaam
aan het woord dat Hij spreekt. Loof de HEERE, al Zijn legermachten,
dienaren van Hem, die Zijn welbehagen doen. Loof de HEERE, al Zijn
werken, op alle plaatsen van Zijn heerschappij. Loof de HEERE, mijn
ziel!’ (Ps.103:20-22). De mensen mogen daarbij niet ontbreken:
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‘Koningen van de aarde en alle volken, vorsten en alle rechters op
aarde. Jongemannen en ook meisjes, ouderen en jongeren samen.
Laten zij de Naam van de HEERE loven, want Zijn Naam alleen is
hoogverheven, Zijn majesteit welft zich over aarde en hemel’
(Ps.148:11-13). Johannes op Patmos hoort de vierentwintig
ouderlingen proclameren: ‘U bent het waard, Heere, te ontvangen de
heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen
en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen’ (Openb.4:11). Alle
lofliederen op God als Schepper en ook de proclamatie die Johannes
hoort, getuigen van grote en diepe dankbaarheid voor Gods
scheppingswerk waarin we mogen leven en waarvan we mogen
genieten. God is niet alleen de Schepper, maar ook de Onderhouder
en Bestuurder van hemel en aarde. Hij zorgt voor Zijn schepping:
Voor de vogels in de lucht, voor de lelies en het gras op het veld en
voor Zijn kinderen die niet bezorgd behoeven te zijn, want de
hemelse Vader weet wat ze nodig hebben en dat geeft Hij. Wat is Hij
het waard gedankt en geloofd te worden. ‘En gij, mijn ziel, loof gij
Hem bovenal’! Amen.
Gebed
Almachtige Vader, dank U voor Uw schepping waarin we leven en
waarvan we genieten. Open onze ogen om Uw heerlijkheid daarin te
zien en geef ons U daarvoor te danken. In Jezus’ Naam, door de
kracht van de Heilige Geest, amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Ken je nog meer oproepen in de Bijbel om de Schepper te danken?
2. Waarom zien we Gods heerlijkheid zo weinig in Zijn schepping?
3. Dank je God voor Zijn schepping? Hoe? Waarom?
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6 DANK GOD VOOR HET LEVEN
Lezen: Psalm 139
Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, toen zij geschapen
werden. Op de dag dat de HEERE God aarde en hemel maakte -…toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem
en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een
levend wezen. (Genesis 2:4,7)
Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in
slaap viel; en Hij nam één van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe
met vlees. En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen
had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: Deze
is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal
mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. (Genesis
2:21-23)
En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger
en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen! En zij
baarde opnieuw: zijn broer Abel…(Genesis 4:1,2)
Want U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn
moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk
gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer
goed. (Psalm 139:13,14)
De HEERE, de God van Israël, is de Schepper van het menselijke
leven. Adam en Eva, onze eerste voorouders, heeft Hij op een
bijzondere wijze geschapen; niet als kinderen, maar als volwassenen.
Wij worden allen als kinderen geboren uit onze ouders. Aan hen
danken we het menselijke leven onder de zegen van God. David zingt
een loflied op God Die het menselijke leven wonderlijk schept in de
moederschoot. Dit loflied is tegelijk een danklied! In de Bijbel wordt
God vaak gedankt voor het leven wanneer dit in groot gevaar is
17

geweest, bijvoorbeeld na een ontmoeting met God (Gen.32:30;
Richt.13:22,23) óf na ernstige ziekte (Ps.116:8,9; Jes.38). Dit laatste
zullen we herkennen wanneer we ook in levensgevaar zijn geweest.
De dood in de ogen gezien en dan het leven terug te krijgen en
verder te mogen leven. Wat een wonder! Voor koning Hizkia
betekent leven de HEERE loven: ‘De levende, de levende, die zal U
loven, zoals ik vandaag doe’ (Jes.38:19). Dat is een belangrijk doel van
het menselijke leven. Wat is God onze dank en lofprijzing waard en
wat zijn we Hem die schuldig!
Johannes zegt diepe dingen over het menselijke leven (Joh.1:4,9).
Jezus, het mensgeworden Woord van God, is de Goddelijke
levensbron. Alle leven komt van Hem en wordt door Hem gegeven.
Hijzelf is ongeschapen, want Hij heeft het leven in zichzelf. Zijn leven
is het licht voor heel de mensheid die mee door Hem is geschapen.
‘Zodra de band met het Goddelijke Woord verbroken wordt, dooft
alle licht en sterft alle leven’ (P.H.R. van Houwelingen). Het
menselijke leven is voortdurend van Hem afhankelijk! Wat een reden
om de Vader én de Zoon te danken en te loven! Ons menselijke
leven is uit Hen en door Hen, met de Heilige Geest. Laat het tot eer
van Hen zijn! Amen.
Gebed
Vader, Zoon en Heilige Geest, we danken U voor ons menselijke leven.
We bidden U om te mogen leven tot eer van U en tot zegen van
onszelf en velen met ons. Uit genade, amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Wat zegt de Bijbel nog meer over het menselijke leven?
2. Waarom zou de HEERE Adam en Eva met hun kinderen op deze
manier geschapen hebben?
3. Dank je God voor het menselijke leven? Hoe? Waarom?
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7 DANK GOD VOOR LEVENSONDERHOUD
Lezen: Genesis 8:20-22
En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de
aarde is en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn;
dat zal u tot voedsel dienen. (Genesis 1:29)
(God zegt tegen Noach:) Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle
dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de
aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee; zij zijn in uw hand
gegeven. Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel
dienen; Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas.
(Genesis 9:2,3)
En Hij (Jezus) nam de zeven broden en de vissen, en nadat Hij gedankt
had, brak Hij ze en gaf ze aan Zijn discipelen; en de discipelen gaven
ze aan de menigte. (Mattheüs 15:36)
(Lukas vertelt over Paulus’ reis op zee:) En toen hij dit gezegd had en
brood genomen had, dankte hij God in aanwezigheid van allen, en na
het gebroken te hebben begon hij te eten. En zij vatten allen moed en
namen ook zelf voedsel tot zich. (Handelingen 27:35,36)
(Paulus schrijft aan Timotheüs:) Want alles wat God geschapen heeft,
is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging
aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het Woord van God
en door het gebed. (1 Tim.4:4,5)
De HEERE, de God van Israël, is niet alleen de Gever van het
menselijke leven, maar ook de Onderhouder ervan. Direct na de
schepping van de mens belooft Hij voedsel en na de zondvloed
herhaalt Hij deze belofte en breidt het voedselpakket uit; niet alleen
groenten en boomvruchten, maar ook dieren, waarbij het
onderscheid tussen reine en onreine dieren hier nog niet genoemd
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wordt. Later stelt Paulus tegenover dwaalleraars dat het kwaad niet
in Gods scheppingsgaven zit, maar in de manier waarop we ermee
omgaan. Daarom geen onthouding, maar toewijding van het
geschapene aan de Schepper door het woord van God: ‘en zie, het
was zeer goed’ en door het gebed;
God vragen om Zijn
scheppingsgaven te heiligen. Ook hier geldt: ‘Of u dus eet of drinkt of
iets anders doet, doe alles tot eer van God’ (1 Kor.10:31). Laat er
dankbaarheid aan God zijn voor alles wat Hij geeft!
Het is Jezus’ gewoonte om voor de maaltijd Zijn Vader te danken. Zijn
dankgebed heeft de vorm van een zegenspreuk of lofprijzing zoals die
aan de Joodse traditie eigen is, bijvoorbeeld: ‘Gezegend zijt Gij,
HEERE, onze God, Koning van deze wereld, Schepper van de vruchten
van de aardbodem’. ‘Het onderwerp van de lofprijzing is God zelf.
Daarin is een verschil te zien tussen loven en danken. Bij een
dankgebed ben je als gelovige gericht op wat je ontvangen hebt,
waarvoor je God wilt erkennen als de Gever…Bij de lofprijzing staat
niet degene die dankt voor wat hij of zij ontving in het middelpunt,
maar degene tot wie je je in het gebed richt: Gij’ (M.C. Mulder). Aan
God alle lof en dank! Ook Paulus dankt God voor het voedsel in de
aanwezigheid van de hele scheepsbemanning. Hij schaamt zich daar
niet voor. Wat een getuigenis!
We kunnen God niet genoeg loven en danken voor het
levensonderhoud wat Hij geeft! Wat is Zijn goedheid groot! Amen.
Gebed
Dank U, Vader, voor Uw liefde en zorg in ons levensonderhoud. Geef
dat we U ervoor erkennen, Uw Naam loven en danken. Amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Wat zegt de Bijbel nog meer over levensonderhoud?
2. Hebben de voedselwetten nog betekenis voor ons?
3. Dank je God voor levensonderhoud? Hoe? Waarom?
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8 DANK GOD VOOR TE MOGEN WERKEN
Lezen: Genesis 1:26-31
En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep
Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen
en zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en
onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in
de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!
(Genesis 1:27,28)
De HEERE God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die
te bewerken en te onderhouden. (Genesis 2:15)
Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en
al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE,
uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw
dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw
vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de
HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en Hij
rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag
en heiligde die. (Exodus 20:8-11)
Want wij (Paulus, Silvanus en Timotheüs) horen dat sommigen onder
u ongeregeld wandelen; zij werken niet, maar zijn bezig met nutteloze
dingen. Zulke mensen bevelen wij en sporen wij namens onze Heere
Jezus Christus aan dat zij in alle rust aan het werk gaan en hun eigen
brood eten.(2 Thessalonicenzen 3:11,12)
De HEERE, de God van Israël, is de God Die werkt. Jezus zegt: ‘Mijn
Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook’ (Joh.5:17). Wat een voorbeeld voor ons! God is voortdurend aan het werk als Schepper,
Onderhouder, Herschepper en Voltooier van hemel en aarde.
Hij heeft de mens naar Zijn beeld gemaakt. We lijken op Hem! Hij
heeft de mens, die Hij geschapen heeft, gezegend; overladen met Zijn
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goede gaven van vruchtbaarheid, voortplanting, de aarde vervullen
en onderwerpen en (onder)koning zijn over de dieren. De mens moet
deze goede gaven gebruiken: kinderen voortbrengen, de aarde vol
maken met zijn nakomelingen, de aarde – de natuurkrachten –
onderwerpen om een menselijk bestaan mogelijk te maken en te
heersen over de dieren. Wat een zegen en wat een opdracht! Deze
algemene zegen en opdracht worden later toegespitst op het leven in
de tuin van Eden ‘om die te bewerken en te onderhouden
(Hebr.bewaren)’. In de paradijselijke situatie is de mens geroepen om
te werken, niet om alleen maar te genieten. De tuin moet bewerkt
worden: het moet een mooie tuin worden en blijven én de tuin moet
bewaakt worden, want er dreigen gevaren. Kort daarna komt de
slang met zijn verleiding. Mogen werken is een zegen van God! Door
de zondeval gaat werken met moeite gepaard: ‘Met zwoegen zult u
daarvan (de aarde) eten, al de dagen van uw leven…in het zweet van
uw gezicht zult u brood eten’ (Gen.3:17-19).
Aan het werken heeft de HEERE God wel een grens gesteld. Zoals
Hijzelf op de zevende dag van Zijn scheppingswerk heeft gerust, zo
mag en moet ook de mens rusten: van ophouden weten, geen slaaf
van zijn werk worden. Hij zegent en heiligt de rustdag voor Zijn
dienst en voor ons welzijn. Wat een liefde en zorg van de HEERE! We
kunnen de HEERE niet genoeg danken voor de zegen van te mogen
werken, tot Zijn eer en tot zegen van onszelf en velen met ons, amen.
Gebed
Hemelse Vader, dank U voor de zegen van het werken. Geef dat we
dat in afhankelijkheid doen, tot Uw eer en tot zegen van velen, amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Wat zegt de Bijbel nog meer over het werken van de mens?
2. Waarom werken sommige christenen niet (2 Thess.3:11,12)?
3. Dank je God voor je werk en wat je mag doen voor anderen?
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9 DANK GOD VOOR HET GEHUWDE EN ONGEHUWDE LEVEN
Lezen: Efeziërs 5:18-33
Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal
een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem…maar voor de
mens vond hij (Adam) geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet
de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel;
en Hij nam één van Zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees.
En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot
een vrouw en Hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: Deze is
ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal
mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom
zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw
hechten; en zij zullen tot één vlees zijn. (Genesis 2:18,20-24)
Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf, maar ieder
heeft zijn eigen genadegave van God, de één op deze wijze, de ander
op die wijze. Maar ik zeg tegen de ongehuwden en de weduwen: Het
is goed voor hen, als zij blijven zoals ik. Maar als zij zich niet kunnen
beheersen, laten zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan
van begeerte te branden…En ik wil dat u zonder zorgen bent. De
ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de Heere, hoe hij de
Heere zal behagen. Wie echter gehuwd is, draagt zorg voor de dingen
van de wereld, hoe hij zijn vrouw zal behagen.(1 Kor.7:7-9,32,33)
De HEERE, de God van Israël, heeft de mens geschapen als man en
vrouw (Gen.1:27). Ze zijn voor elkaar bestemd en op elkaar aangelegd om elkaar te helpen en aan te vullen. Door het huwelijk
worden ze met elkaar verbonden tot een geestelijke en lichamelijke
eenheid voor het hele aardse leven. Om veel voor elkaar te
betekenen en om kinderen voort te brengen tot eer van God en tot
instandhouding van de samenleving. Wat een liefde en zorg van de
HEERE! Niet eenzaam, maar tweezaam. Met de HEERE vormen ze een
drievoudig snoer dat niet snel gebroken wordt (Pred.4:12). Prediker
23

roept de man op om van zijn vrouw te genieten: ‘Geniet van het
leven met de vrouw die u liefhebt, al de dagen van uw vluchtige
leven die Hij u gegeven heeft onder de zon, al uw vluchtige dagen.
Want dit is uw deel in het leven en bij uw zwoegen waarmee u
zwoegt onder de zon’ (9:9). Dit geldt natuurlijk ook voor de vrouw.
Het huwelijk is een goede gave van God: ‘een bloem uit het paradijs’,
maar wel geschonden door de zonde. ‘Naar uw man zal uw begeerte
uitgaan, maar hij zal over u heersen’, zegt de HEERE tegen Eva. De
vrouw begeert onafhankelijk van de man te zijn en over hem te
heersen (Gen.3:16; 4:7), maar de man is haar hoofd; geroepen tot
liefdevol leiderschap. Door de zonde zijn er spanning en conflict,
maar Gods genade herstelt en overwint!
Ook het ongehuwde leven kan een genadegave van God zijn. De één,
zoals Paulus, heeft de gave om zich van het huwelijk te onthouden en
ongehuwd te blijven ‘omwille van het Koninkrijk der hemelen’
(Mt.19:12), maar de ander heeft weer een andere gave: ‘op een
liefdevolle en gepaste wijze omgaan met zijn of haar levensgezel(lin)’
(Studiebijbel Nieuwe Testament). Wat is het belangrijk om Gods
gaven voor ons leven te leren kennen, te ontvangen en te gebruiken,
tot Zijn eer en tot zegen van onszelf en velen met ons. Laten we Hem
daar voor danken en loven! Het is alles uit Hem en door Hem. Laat
alles ook tot Hem zijn, tot Zijn eer! Amen.
Gebed
Dank U, Vader, voor het gehuwde en ongehuwde leven. Leer ons Uw
gaven voor ons leven kennen, ontvangen en U ervoor danken, amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Wat zegt de Bijbel nog meer over het ongehuwde/gehuwde leven?
2.Worden ze beide als genadegave van God ervaren? Waarom (niet)?
3. Dank je God voor je ongehuwde/gehuwde leven? Waarom (niet)?
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10 DANK GOD VOOR KINDEREN
Lezen: Psalmen 127 en 128
En God zegende hen (man en vrouw) en God zei tegen hen: Wees
vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers
over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de
dieren die over de aarde kruipen! (Genesis 1:28)
En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger
en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen! En zij
baarde opnieuw: zijn broer Abel. Abel werd herder en Kaïn werd
bewerker van de aardbodem. (Genesis 4:1,2)
Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE, de vrucht van de
schoot is Zijn beloning…Uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen
rondom uw tafel. (Psalm 127:3; 128:3)
U (Timotheüs) dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in
Christus Jezus is. (2 Timotheüs 2:1)
De ouderling (Johannes) aan de uitverkoren vrouw en aan haar
kinderen, die ik in waarheid liefheb – en niet alleen ik, maar ook allen
die de waarheid hebben leren kennen -…Ik heb mij er zeer over
verblijd dat ik onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid
wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader
ontvangen hebben. (2 Johannes:1,4)
De HEERE, de God van Israël, zegent de mens die Hij geschapen heeft
met vruchtbaarheid om zich voor te planten, om kinderen te krijgen.
Aan Abraham belooft Hij een talrijk nageslacht: ‘Kijk toch naar de
hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo
talrijk zal uw nageslacht zijn’ (Genesis 15:5). En de HEERE heeft Zijn
belofte vervuld. Uit Abraham is een volk voortgekomen ‘dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden’ (1 Kon.3:8).
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Kinderen zijn gaven van God. De dichter van de Psalmen 127 en 128
zegt dat kinderen (Hebr.zonen) het eigendom (Hebr. geschenk) van
de HEERE zijn en dat de vrucht van de schoot Zijn beloning is. Zonen
zijn de stamhouders en hebben grote sociale betekenis. De moeders
en dochters worden ook genoemd. De vrouw als een vruchtbare
wijnstok in het huis en de kinderen als jonge olijfbomen rondom de
tafel. Zoals het land vruchtbaar is, zo zal de vrouw van de
godvrezende man vruchtbaar zijn, ‘een blijde moeder van kinderen’
(Ps.113:9). En zijn zonen/kinderen zijn als de scheuten van de
olijfboom; teken van duurzaamheid, schoonheid en productiviteit
(Ps.52:10; Hos.14:7). Wat een belofte en zegen van God! Tegelijk een
grote verantwoordelijkheid en opdracht om de kinderen op te
voeden ‘in de onderwijzing en terechtwijzing van de Heere’ (Ef.6:4)!
God geeft ook geestelijke kinderen. Wat een bemoediging voor
ongehuwden en gehuwden zonder kinderen! God wil u gebruiken om
geestelijke kinderen voort te brengen. Wat Jesaja van zijn eigen
kinderen zegt (8:18), wordt in het boek Hebreeën toegepast op Jezus
en Zijn volgelingen (2:13). Paulus en Johannes hebben geestelijke
kinderen (Gal.4:19; 1 Joh.2:1,12,18,28; enz.; 2 Joh.:1,4; 3 Joh.:4). Wat
een reden om de HEERE te danken voor de kinderen én te bidden dat
alle kinderen door de HEERE onderwezen worden zoals Hij beloofd
heeft (Jes.54:13)! Amen.
Gebed
Hemelse Vader, dank U voor alle kinderen. Geef dat ze voorspoedig
opgroeien in de vreze van Uw Naam. Om Jezus’ wil, amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Wat zegt de Bijbel nog meer over kinderen?
2. Mogen we naar veel kinderen verlangen? Waarom (niet)?
3. Dank je voor de kinderen? Hoe? Waarom (niet)?
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11 DANK GOD VOOR GEZIN EN FAMILIE
Lezen: Genesis 12:1-9
De HEERE zei: Zal Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen?...Want
Ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem
bevel zou geven om de weg van de HEERE in acht te nemen, door
gerechtigheid en recht te doen, opdat de HEERE over Abraham zal
brengen wat Hij over hem gesproken heeft. (Genesis 18:17,19)
Toen stond Jozua ’s morgens vroeg op en hij liet Israël per stam
aantreden; en de stam van Juda werd aangewezen. Toen liet hij het
geslacht van Juda naar voren komen, wees het lot het geslacht van
Zarchi aan. Toen hij het geslacht van Zarchi naar voren liet komen,
man voor man, werd Zabdi aangewezen. Toen hij diens familie naar
voren liet komen, man voor man, werd Achan aangewezen, de zoon
van Charmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerah, uit de stam Juda.
(Jozua 7:16-18)
(Jozua belijdt:) Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE
dienen. (Jozua 24:15)
Moge de Heere aan het huis van Onesiforus barmhartigheid bewijzen,
want hij heeft mij (Paulus) vaak bemoedigd en heeft zich voor mijn
boeien niet geschaamd. (2 Timotheüs 1:16)
De HEERE, de God van Israël, is de God van gemeenschap. Als God de
Vader heeft Hij gemeenschap met Jezus, Zijn Zoon, en met de Heilige
Geest; een gemeenschap van volmaakte liefde. Hij heeft de mens
geschapen als man en vrouw; bestemd voor de gemeenschap van het
huwelijk. Hij heeft de mens gezegend met vruchtbaarheid om
kinderen te krijgen en een gezin te stichten. In de Bijbel behoren tot
het (huis)gezin niet alleen vader en moeder met hun kinderen, maar
ook schoondochters, kleinkinderen en slaven. Gezinnen vormen een
familie, families een geslacht, geslachten een stam en stammen een
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volk. Dit blijkt wanneer Jozua het lot werpt om de schuldige aan de
nederlaag bij Ai te ontdekken. En ook wij spreken over ons gezin,
onze familie en ons geslacht. Wat een liefde en zorg van God voor
ons om ons niet als enkelingen op de aarde te zetten. Hij heeft ons
geschapen voor de gemeenschap van gezin en familie, van vrienden
en vriendinnen, van buurtbewoners, van de christelijke Gemeente,
enz. Wat zou ons leven arm zijn zonder hun liefde, meeleven en
steun!
Al deze levensverbanden hebben niet alleen betekenis voor het
aardse en tijdelijke leven, maar ook voor het geestelijke en eeuwige
leven; voor de komst van Gods Koninkrijk op aarde, in ons, rondom
ons en door middel van ons. Jozua belijdt: ‘Maar wat mij en mijn huis
betreft, wij zullen de HEERE dienen’ en Paulus en Silas roepen de
gevangenbewaarder in Filippi op om in de Heere Jezus Christus te
geloven en ze beloven hem en zijn huisgezin redding: vergeving van
zonden en het eeuwige leven (Hand.16:30,31). Wat een zegen
wanneer gezin en familie die ontvangen en daarvoor gebruikt
worden door God! Dat is één van de belangrijkste doelen en
opdrachten van gezin en familie! Daarom: ‘Let op je zaak en versta je
taak’! Niet in eigen kracht, maar vanuit Jezus, door de kracht van de
Heilige Geest! Amen.
Gebed
Dank U, grote Schepper en Onderhouder van gezin en familie, voor
deze zegeningen. Leer ons gezin en familie waarderen en ons er voor
inzetten, tot Uw eer en tot zegen van velen, amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Wat zegt de Bijbel nog meer over gezin en familie?
2. Welke positieve en negatieve invloed kunnen ze uitoefenen?
3. Dank je God voor gezin en familie? Hoe? Waarom?
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12 DANK GOD VOOR VOLK EN LAND
Lezen: Deuteronomium 31:30 – 32:14
Dit waren de geslachten van de zonen van Noach, ingedeeld naar hun
afstamming, met hun volken; van hen stammen de volken af die zich
na de vloed over de aarde hebben verspreid. (Genesis 10:32)
(God zegt tegen Abraham:) Ga uit uw land, uit uw familiekring en uit
het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.(Genesis 12:1)
(Mozes zegt:) Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit
uitdeelde, toen Hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft Hij het
grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig het aantal
Israëlieten. Want het deel van de HEERE is Zijn volk, Jakob is het
gebied dat Zijn eigendom is. (Deuteronomium 32:8,9)
(Paulus zegt:) En Hij (God) maakte uit één bloed heel het menselijke
geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van
tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun
woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien
al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van
ons.(Handelingen 17:26,27)
De HEERE is de God van Israël én van alle volken op aarde. Vanaf de
schepping heeft Hij alle volken op het oog. Hij roept Abraham om zijn
geboorteland te verlaten en te gaan naar het land dat Hij hem zal
wijzen: het land Kanaän, later Israël genoemd. Hij belooft hem tot
een groot volk te maken, tot zegen van alle volken (Gen.12:3; 22:18).
In zijn afscheidslied zingt Mozes over Gods bemoeienis met de
volken. Waarschijnlijk denkt hij aan Genesis 10: de beschrijving van
de verdeling van de aarde onder de volken. God heeft de mensen van
elkaar gescheiden en de grenzen van de volken vastgesteld. Hij heeft
dat gedaan ‘overeenkomstig het aantal Israëlieten’. De zeventig
volken in Genesis 10 komen overeen met de zeventig nakomelingen
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van Jakob (Gen.46:27). Ook Paulus spreekt over Gods bemoeienis
met de volken: over de toegemeten tijden van de elkaar opvolgende
wereldrijken in de geschiedenis. De grenzen van de woongebieden
van de volken zijn in Gods handelen met de volken opgenomen met
de bedoeling om Hem te zoeken en te vinden.
Psalmdichters zingen en profeten spreken over Gods heil voor de
volken. Jezus’ opdracht aan Zijn leerlingen is om met het Evangelie
naar alle volken te gaan om ze tot Zijn leerlingen te maken, door ze te
dopen in Gods Drieënige Naam – de volken brengen onder de
zegenrijke zeggenschap van die Naam – en door ze Jezus’ onderwijs
in praktijk te leren brengen (Mt.28:19). Zo is Christus’ Gemeente ontstaan uit Israël en uit de volken en ze breidt zich nog dagelijks uit.
Wij behoren tot het Nederlandse volk, van huis uit een heidens volk,
maar eeuwenlang een gedoopt volk geweest; dragend het teken van
Gods Koninkrijk. We zijn bijzonder bevoorrecht. God heef ons volk
bevrijd uit de duisternis van het heidendom en van het roomse
bijgeloof, uit de macht van Spanje, Frankrijk en Duitsland. We leven
in vrede en hebben godsdienstvrijheid. We mogen leven in noordwest Europa en ons land behoort tot de rijkste landen van de wereld.
Wat een redenen om de HEERE te danken! Ook om ons te
verwonderen, te verootmoedigen en Hem te aanbidden! Amen.
Gebed
Koning der koningen, we danken U voor ons volk en voor ons land.
Geef dat we ons tot U bekeren om U te dienen, tot zegen van Israël en
andere volken, amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Wat zegt de Bijbel nog meer over de landen als woongebieden?
2. Ken je nog meer voorrechten van de burgers van ons land?
3. Dank je God voor Nederland als woongebied? Hoe? Waarom?
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13 DANK GOD VOOR DE REGERINGEN
Lezen: Romeinen 13:1-7
(Jesaja profeteert:) De HEERE is immers onze Rechter, de HEERE is
onze Wetgever, de HEERE is onze Koning; Hij zal ons verlossen. (Jesaja
33:22)
(Jezus zegt:)…Toon Mij de belastingmunt. En zij brachten Hem een
penning. En Hij zei tegen hen: Van wie is deze afbeelding en het
opschrift? Zij zeiden tegen Hem: Van de keizer. Toen zei Hij tegen hen:
Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God
is. (Mattheüs 22:19-21)
Jezus antwoordde (Pilatus): U zou geen enkele macht tegen Mij
hebben, als het u niet van boven gegeven was; daarom heeft hij
(Kajafas namens het Joodse volk) die Mij aan u overgeleverd heeft,
een grotere zonde dan u. (Johannes 19:11)
(Paulus schrijft:) Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen,
gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle
mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een
rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. (1
Timotheüs 2:1,2)
De HEERE is de Koning van Zijn volk Israël, maar ook de Koning der
koningen. Door Hem regeren koningen en presidenten (Spreuk.8:15).
Hij is de hoogste Gezagsdrager in hemel en op aarde en Hij bekleedt
met gezag wie Hij wil. Bij de schepping van hemel en aarde stelt Hij
de mensen aan als (onder)koning over de schepping: ‘Laten zij
heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over
het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over
de aarde kruipen’ (Gen.1:26). Eva wordt uit Adam geschapen om hem
bij te staan (Gen.2:18,20). Adam is haar hoofd; verantwoordelijk voor
haar, om haar in liefde te leiden, voor haar te zorgen en haar te
31

beschermen (Ef.5:22-33). Vanaf het begin heeft God gezag –
zeggenschap – toevertrouwd aan de mens die Hij geschapen heeft
om het leven op aarde in goede banen te leiden. Wat een liefde en
zorg van Hem! Na de vreselijke zondeval, die alle verhoudingen
wreed verstoord heeft, heeft Hij Zijn hand niet afgetrokken van Zijn
gevallen schepping. Alleen het gezag en de gezagsdragers functioneren niet meer zoals Hij dat bedoeld heeft. Niet langer liefdevol
leidinggeven en dienen van hen die onder gezag gesteld zijn: in
huwelijk en gezin, op school en op het werk, in de samenleving, enz.
De zonde heeft ook het gezag aangetast. Bederf van het beste kan zo
het slechtste worden: dictatuur, tirannie, in het groot en in het klein.
Toch heeft God het gezag niet teruggenomen na de zondeval. Hij
heeft het gehandhaafd om het leven op aarde voor verwarring en
chaos te bewaren. Wat een liefde en zorg van Hem! Door Zijn genade
vindt er ook herstel van het gezag plaats door gezagsdragers die Hem
en hun naaste begeren te dienen. Het is een voorrecht om een
godvrezende man, godvrezende ouders en godvrezende leiders in de
samenleving te hebben. We kunnen God niet genoeg danken voor
gezagsdragers én voor hen bidden dat zij hun gezag uitoefenen tot
Zijn eer en tot zegen van velen! Amen.
Gebed
Vader in de hemel, Schepper van hemel en aarde, dank U voor het
gezag en voor gezagsdragers. Geef dat we hen erkennen en
waarderen en U voor hen danken en voor hen bidden. Amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Wat zegt de Bijbel nog meer over gezag(dragers) en regeringen?
2. Is er een grens aan gehoorzaamheid aan het gezag?
3. Dank je God voor gezag en regeringen? Hoe? Waarom?
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14 DANK GOD VOOR ZIJN GENADE IN JEZUS CHRISTUS
Lezen: Lukas 7:36-50
(Jezus zegt:) Daarom zeg Ik u (Simon): Haar zonden (van de
zondares), die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel
liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.
(Lukas 7:47)
(Paulus schrijft:) Maar God zij dank: u (gelovigen in Rome) was wel
slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden
aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En,
vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de
gerechtigheid. (Romeinen 6:17,18)
(Paulus schrijft:) Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft
gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht.
Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in
het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de
verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.
(Kolossenzen 1:12-14)
De HEERE, de God van Israël, komt alle dank toe voor wat Hij gegeven
heeft en geeft in de werken van Zijn schepping en voorzienigheid.
Wat een liefde en zorg! Nog meer dank komt Hem toe! Voor Zijn
werken van redding, vergeving, vernieuwing en vervulling, in het
leven van verloren mensen. We kunnen Hem daar niet genoeg voor
danken, loven en aanbidden!
David doet dat in Psalm 103: ‘Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in
mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel en vergeet niet één
van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw
ziekten geneest, Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont
met goedertierenheid en barmhartigheid, Die uw mond verzadigt
met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend’ (1-5). De
zondares die in Jezus’ vergeving gelooft en tot Hem komt, toont Hem
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haar liefde en dankbaarheid door Zijn voeten nat te maken met haar
tranen en die af te drogen met het haar van haar hoofd, door Zijn
voeten te kussen en die met kostbare olie te zalven. Ze ontvangt een
heerlijke bevestiging van Zijn vergeving. Ook Paulus dankt God voor
Zijn werk van bevrijding in het leven van gelovigen in Rome: van
slaven van de zonde heeft God hen vrijgemaakt tot dienaren van
Hem en van Zijn gerechtigheid. En in zijn persoonlijke strijd tegen de
zonde laat Paulus niet alleen de klacht horen: ‘Wie zal mij, ongelukkig
mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood?’ (J.
van Bruggen), maar ook de juichkreet: ‘Ik dank God, door Jezus
Christus, onze Heere’ (Rom.7:24); onze opgestane Heere Jezus
Christus en Zijn Geest over Wie hij zo heerlijk schrijft in Romeinen 8.
Dit geldt niet alleen voor Paulus, maar voor alle gelovigen. God de
Vader heeft hen getrokken uit de macht van de duisternis en hen
overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem
hebben ze verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de zonden. Zo
maakt de Vader hen geschikt voor de erfenis die de gelovigen wacht
in het licht, in de hemelse heerlijkheid (Kol.1:5). Wat een genade en
toekomst! We kunnen God de Vader en Zijn Zoon, met de Heilige
Geest, daar niet genoeg voor danken en loven!
Gebed
Hemelse Vader, dank U voor Uw trekkende, overbrengende,
vergevende en bekwaam makende liefde. Geef dat we die hoe langer
hoe meer leren kennen en eruit leren leven, uit genade, amen.
Om over na te denken en elkaar te bespreken
1.Wat zegt de Bijbel nog meer over Gods genade in Jezus Christus?
2. Waarom is die genade zo groot?
3. Dank je God voor deze genade? Hoe? Waarom?
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15 DANK GOD VOOR ZIJN VOLK ISRAËL
Lezen: Romeinen 9:1-5
(Mozes zegt:) Welzalig bent u, Israël! Wie is zoals u? U bent een volk
dat door de HEERE verlost is. Hij is een schild en een hulp voor u, Hij is
uw majesteitelijke zwaard;...(Deuteronomium 33:29)
(Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw:) U (Samaritanen) aanbidt
wat u niet weet; wij (Joden) aanbidden wat wij weten, want de
zaligheid is uit de Joden. (Johannes 4:22)
(Paulus schrijft aan Christus’ gemeente in Rome:) Als nu enige van die
takken (van de olijfboom Israël) afgerukt zijn en u, die een wilde
olijfboom (gelovigen uit de heidenvolken) bent, tussen hen (de
takken) bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de
vettigheid van de olijfoom) beroem u dan niet tegenover de takken
(van de olijfboom Israël). En als u zich beroemt: U draagt de wortel
(van de olijfboom) niet, maar de wortel u. (Romeinen 11:17,18)
Gods reddende genade in de Heere Jezus Christus is het eerst
bekendgemaakt aan Israël, het Joodse volk, het volk van Gods verbond en van Zijn verkiezing (Deut.7:6-8. De HEERE roept Abraham uit
het heidendom en sluit met hem en zijn nageslacht een verbond: ‘Ik
zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun
generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te
zijn en voor uw nageslacht na u’ (Gen.17:7). Later vernieuwt Hij dit
verbond bij de berg Sinaï (Ex.19/20) en vóór de intocht in het land
Kanaän (Deut.5/29). Na de verbreking van het Sinaïetisch verbond
door de afgoderij van Zijn volk belooft Hij aan Israël een nieuw
verbond (Jer.31:37-40), dat Jezus, de Messias van Israël, inwijdt met
Zijn eigen bloed (Lk.22:20). Op Pinksteren wordt de Heilige Geest als
de beloofde gave van het verbond op Joden en Jodengenoten
uitgestort. Het nieuwe verbond wordt werkelijkheid. Na Pinksteren
komen daar gelovigen uit de heidenvolken bij, die delen in de
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zegeningen van Gods verbond met Israël. Gelovigen uit Israël en uit
de volken worden samengesmeed tot Gemeente van Christus. Op
Pinksteren wordt die zichtbaar en daarna wordt ze uitgebreid door
het werk van de zending, tot vandaag toe. Israëlieten delen in Gods
reddende genade door het geloof in de Messias Die komen zou –
Hebreeën 11 geeft een reeks geloofsgetuigen – en heidenen delen
erin door Jezus, de Messias, Die gekomen is. Hij verbindt het volk
Israël met Zijn Gemeente door het geloof in Hem. De gelovigen uit de
heidenen zijn in Israël, Gods volk, geworteld en geënt. Aan Israël
dankt Christus’ Gemeente de Bijbel, door Joden geschreven; Jezus,
de Messias van Israël als haar Hoofd en Bruidegom; de verwachting
van het Koninkrijk van God, aan Israël geschonken in het eerste deel
van de Bijbel. Het Joodse volk is een zegen voor de volken geweest, is
dat nog en zal nog tot groter zegen worden, wanneer het tot geloof
komt in Jezus, zijn Messias: opstandingsleven voor de hele wereld
(Rom.11:12,15). Wat een reden om God voor Zijn volk Israël te
danken; niet alleen met woorden, maar ook met daden van
dienstbetoon en hulpverlening aan Zijn volk. Paulus schrijft: ‘Immers,
als de heidenen aan hun (Israëls) geestelijke weldaden deel gekregen
hebben, zijn zij (gelovigen uit de heidenen) ook verplicht hen met
stoffelijke te dienen’ (Rom.15:27). Laten we God en Zijn volk danken!
Gebed
Dank U, HEERE, God van Israël, voor Uw volk en voor alle gaven in en
door Uw volk. Laten we U en Uw volk daarvoor danken, amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Wat zegt de Bijbel nog meer over de grote betekenis van Israël?
2. Wat is de vervangingstheologie? Waarom is die verkeerd?
3. Dank je God voor Israël? Hoe? Waarom (niet)?
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16 DANK GOD VOOR CHRISTUS’ GEMEENTE
Lezen: Romeinen 1:8-17
(Paulus schrijft:) Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade
van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk
geworden in Hem, in alle spreken en alle kennis, naarmate het
getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan geen
genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus
Christus verwacht. (1 Korinthiërs 1:4-7)
(Paulus schrijft:) Wij (Paulus, Silvanus en Timotheüs) moeten God
altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof
buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot
elkaar steeds toeneemt, zodat wij zelf over u roemen in de
gemeenten van God vanwege uw volharding en geloof in al uw
vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt: een teken van
Gods rechtvaardig oordeel dat u het Koninkrijk van God waardig
geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. (2 Thessalonicenzen 1:3-5)
Aan het begin van zijn brieven aan de gemeenten dankt én bidt
Paulus voor hen. De dank aan God voor Christus’ gemeenten gaat
voorop. ‘Zoals het behoort’ schrijft hij met zijn medebroeders. Het is
gepast, want ze zien het werk van God in de gemeente van
Thessalonica en Hem alleen komt alle eer en dank toe. Ze danken de
Heere telkens opnieuw. Het is een vast onderwerp in hun dagelijks
gebed.
Paulus noemt ook de redenen waarom hij God dankt voor de
verschillende gemeenten. Het geloof van de gemeente in Rome
wordt in de hele wereld verkondigd (Rom.1:8): ‘Dit is een nieuw
geluid uit Rome: in het centrum van het rijk is een basis ontstaan
voor Koning Jezus en dat is klinkend nieuws voor het hele rijk!’ (J. van
Bruggen). De gemeente in Korinthe is rijk geworden in Christus en het
ontbreekt haar aan geen genadegave (charisma). Paulus noemt die
in de hoofdstukken 12-14. In de gemeente van Efeze groeien en
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bloeien geloof in de Heere Jezus en de onderlinge liefde (Ef.1:15,16).
De gemeente van Filippi deelt in de gemeenschap van het Evangelie:
in de verkondiging van het Evangelie en dat vanaf haar ontstaan tot
op vandaag, ruim tien jaar later (Fil.1:3-5). In de gemeenten Kolosse
en Thessalonica groeien en bloeien geloof, hoop en liefde (1
Thess.1:2,3). In de laatste gemeente is er zelfs buitengewone groei in
geloof en liefde te midden van verdrukkingen. De gelovigen volharden daarin ondanks alles. Paulus en zijn medewerkers spreken
hier lovend over in andere gemeenten om die aan te sporen de
gemeente van Thessalonica daarin na te volgen. ‘Woorden wekken,
maar voorbeelden trekken’.
Wat hebben ook wij redenen om God te danken voor Christus’
gemeente in ons land en in onze stad/ons dorp; voor haar ontstaan,
bestaan, gemeenschap en dienst! Wat is Gods trouw groot tegenover
zoveel ontrouw van onze kant! We kunnen ons alleen maar
verwonderen en tegelijk verootmoedigen en eindigen met God te
aanbidden. Laten we beginnen met te danken voor Christus’
gemeente en niet vergeten voor haar te bidden! Amen.
Gebed
Heere Jezus, we danken voor Uw Gemeente, voor haar ontstaan en
bestaan, voor haar leven en werk. Geef dat Uw Gemeente zal groeien
en bloeien tot de komst van Gods Koninkrijk. Uit genade, amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Wat zegt de Bijbel nog meer over danken voor Christus’ Gemeente?
2. Waarom behoort het danken voorop te gaan?
3. Dank je God voor Christus’ Gemeente en voor de gemeente waar
je toe behoort? Hoe? Waarom?
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17 DANK GOD VOOR BEDIENINGEN EN GAVEN
Lezen: 1 Timotheüs 1:12-17
(Paulus schrijft:) En Hij (Jezus) heeft sommigen gegeven als apostelen,
anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer
anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot
opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de
eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een
volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van
Christus. (Efeziërs 4:11-13)
(Paulus schrijft:) Want aan de één wordt door de Geest een woord
van wijsheid gegeven en aan de andere een woord van kennis, door
dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan
een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan
een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan
een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei
talen, en aan een ander uitleg van talen. (1 Korinthiërs 12:8-10)
De HEERE God heeft aan Christus’ Gemeente bedieningen (ambten)
én genadegaven (Gr.charismata) gegeven tot opbouw van die Gemeente en tot de komst van Gods Koninkrijk op aarde. Hij geeft die
vandaag nog steeds. De bedieningen zijn de bedding van de rivier
waardoor Gods genadegaven stromen. Ze zorgen ervoor dat de rivier
niet buiten haar oevers treedt; dat Gods genadegaven niet misbruikt
worden, maar gebruikt worden tot zegen van allen. De bedieningen
geven in liefde leiding, stimuleren en coördineren. Er is een
verscheidenheid aan bedieningen en genadegaven. Daarin schitteren
de grootheid en de wijsheid van God. Wat een liefde en zorg van
Hem voor Christus’ Gemeente!
Paulus dankt God dat hij Hem niet alleen mag dienen met een zuiver
geweten (2 Tim.1:3), maar dat God hem ook een plaats heeft
gegeven in de bediening (12). Wat een onverdiende genade om de
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HEERE oprecht te mogen dienen vanuit het voorgeslacht dat dit ook
gedaan heeft! Paulus heeft God persoonlijk leren kennen door zijn
ontmoet-ing met Jezus, de beloofde Messias. Daarbij heeft God hem
de genade gegeven van de bediening van het apostelschap, Zijn
kracht ervoor én Zijn vertrouwen in hem om die te vervullen. Daar
kan Paulus hem niet genoeg voor danken en dat doet hij ook. Zijn
dankbaarheid draagt een blijvend karakter (P.H.R. van Houwelingen).
In 1 Korinthiërs 12-14 schrijft Paulus over de genadegaven van de
Heilige Geest voor Christus’ Gemeente. Heel persoonlijk schrijft hij
over het spreken in andere talen of tongen, klanktaal. Hij bidt en
lofzingt met zijn verstand, maar ook met zijn geest; in klanktaal. Hij
dankt God dat hij meer andere talen spreekt dan de gelovigen in
Korinthe (1 Kor.14:18). Toch wil hij liever vijf woorden met zijn
verstand spreken om hen te onderwijzen dan tienduizend woorden in
een taal die de Geest schenkt. Het gaat Paulus om de opbouw van de
Gemeente en niet om zichzelf. Dat is het doel van de genadegaven
van de Heilige Geest. Het zijn bruidsgeschenken van de hemelse
Bruidegom aan Zijn bruidsgemeente! We kunnen de hemelse Vader
en Jezus, onze hemelse Bruidegom, niet genoeg danken voor de
bedieningen en genadegaven, aan de Gemeente geschonken, amen.
Gebed
Hemelse Vader, dank U voor de bedieningen en genadegaven aan
Christus’ Gemeente. Leer ons Uw bedieningen en gaven te herkennen
en te erkennen en te gebruiken, tot eer van U, tot opbouw van de
Gemeente en tot de komst van Uw Koninkrijk. Om Jezus’ wil, amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Wat zegt de Bijbel nog meer over bedieningen en gaven?
2. Waarom ontvangen we niet alle bedieningen en gaven?
3. Dank je God voor Zijn bedieningen en gaven? Hoe? Waarom?
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18 DANK GOD VOOR DE PREDIKING
Lezen: 1 Thessalonicenzen 2:1-16
(Markus vertelt:) En nadat Johannes (de Doper) overgeleverd was,
ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk
van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is
nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie. (Markus 1:14,15)
En Hij (Jezus) zei tegen hen (Zijn leerlingen): Ga heen in heel de
wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen… zij gingen overal
heen om te prediken en de Heere werkte mee en bevestigde het
Woord door de tekenen die erop volgden. Amen. (Markus 16:15,20)
(Paulus schrijft:) Daarom danken ook wij (Paulus, Silvanus en
Timotheüs) God zonder ophouden dat u, toen u van ons het
gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen
hebt, niet als een mensenwoord, maar – zoals het werkelijk is – als
Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.
(1 Thessalonicenzen 2:13)
De HEERE, de God van Israël, is de levende en de sprekende God. Bij
de berg Sinaï heeft het volk Gods eigen stem gehoord. Daarna heeft
Hij Zijn woorden toevertrouwd aan de priesters om die te
onderwijzen én aan de profeten om die te verkondigen aan Zijn volk.
In de volheid van de tijd komt Jezus, de Zoon van God, op aarde. Hij
treedt op als prediker van het Evangelie van het Koninkrijk; als
vertegenwoordiger en ambassadeur van Zijn Vader. Hij spreekt in
opdracht van en met volmacht van Zijn Vader; met Goddelijk gezag.
Hij zendt Zijn leerlingen uit om alle volken de blijde boodschap van
Gods Koninkrijk te prediken: ‘Bekeer u en geloof het Evangelie!’; in
Zijn Naam, door de kracht van Zijn Geest. Jezus’ volgelingen hebben
dat gedaan en ze doen dat nog. Het boek Handelingen eindigt met:
‘Hij (Paulus) predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de
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Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd’
(Hand.28:31); een open einde, gevolgd door de prediking aan alle
volken, tot vandaag toe.
De prediking van het Woord van God is het genademiddel om tot
geloof en bekering te komen. Het betrouwbare Woord van God
schept vertrouwen in mensenharten door het werk van de Heilige
Geest. God spreekt en wij antwoorden. Hij belooft en wij geloven. ‘Zo
is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van
God’ (Rom.10:17). Al luisterend naar het Woord van God kom je tot
geloof. Lydia in Filippi luistert naar de prediking van Paulus en de
Heere opent haar hart, zodat ze acht geeft op wat door Paulus
gesproken wordt (Hand.16:14). Hij doet dat door Zijn Heilige Geest.
Paulus met zijn mede-arbeiders danken God onophoudelijk voor de
goede ontvangst van het Evangelie dat ze verkondigd hebben in de
gemeente van Thessalonika. De mensen hebben het ontvangen én
aangenomen – innerlijk aanvaard – ‘alsof God hen hoogst persoonlijk
had aangesproken’ (P.H.R. van Houwelingen) en het blijft ook
werkzaam in de gelovigen. Wat een reden om God daar voortdurend
voor te danken! De Heere is het waard! Amen.
Gebed
Dank U, Heere Jezus, voor de prediking van het Evangelie van het
Koninkrijk. Geef dat we de prediking geloven en gehoorzamen, die
voorleven en doorgeven. Omwille van Uw kruis, amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Wat zegt de Bijbel nog meer over de prediking van Gods Woord?
2. Waarom wordt de prediking van het Woord niet aangenomen?
3. Dank je God voor de prediking? Hoe? Waarom?
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19 DANK GOD VOOR DOOP EN AVONDMAAL
Lezen: Handelingen 8:26-40
(Jezus zegt tegen Zijn leerlingen:) Ga dan heen, onderwijs al de
volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van
de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te
nemen. (Mattheüs 28:19).
(Lukas vertelt:) En hij (de kamerheer) liet de wagen stilhouden en zij
daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en
hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de
Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet
meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. (Hand. 8:38,39).
(Mattheüs vertelt:) Hij (Jezus) nam ook de drinkbeker en nadat Hij
gedankt had, gaf Hij hun (Zijn leerlingen) die, en zei: Drink allen
daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat
voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. (Mt.26:27,28)
(Paulus schrijft:) De drinkbeker der dankzegging, die wij met
dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van
Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met
het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, zijn wij, die velen
zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood.
(1 Korinthiërs 10:16,17)
Jezus heeft de doop en het avondmaal ingesteld en aan Zijn leerlingen opgedragen om te dopen het avondmaal te vieren. De doop is
genademiddel tot belijdenis en versterking van het geloof en voor
inlijving in Christus’ Gemeente en het avondmaal tot belijdenis en
versterking van het geloof en voor gemeenschapsoefening in Zijn
Gemeente. In beide gaat het om geloofsgemeenschap met de Heere
Jezus en met elkaar; om met Hem verenigd te worden in Zijn sterven,
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begraven worden en opstaan (Rom.6:3-5) en met Hem gevoed te
worden tot het eeuwige leven (Joh.6:53-58).
De kamerheer uit Ethiopië, die door Filippus gedoopt is, heeft God
daar ongetwijfeld voor gedankt, want hij vervolgt zijn weg met
blijdschap; met vreugde in de Heere Die hij heeft leren kennen en
met Wie hij nu verenigd is. Hij gaat niet op zoek naar Filippus zoals de
profetenleerlingen die Elia niet konden loslaten (2 Kon.2). De vreugde
in het heil stelt de kamerheer in staat om zonder Filippus verder te
reizen. Filippus zal dankbaar geweest zijn dat hij de kamerheer heeft
mogen dopen. Paulus daarentegen is dankbaar dat hij maar enkele
gelovigen heeft gedoopt (1 Kor.1:14-17). Dopelingen worden met
Jezus verbonden en niet met degene die de doop bedient. Geen
persoonsverheerlijking en partijvorming! De kern van Paulus’ roeping
is niet dopen, maar de verkondiging van het Evangelie!
Het avondmaal staat in het teken van de dankzegging voor Jezus’
lijden en sterven. Daarom wordt het ook ‘eucharistie’ - een Grieks
woord voor dankzegging - genoemd. Bij de instelling van het
avondmaal heeft Jezus gedankt voor de beker; een lofprijzing voor
God uitgesproken. Laat Jezus krachtbron en voorbeeld zijn om God
voortdurend te danken voor de doop en het avondmaal, amen!
Gebed
Dank U, Heere Jezus, voor Uw instelling van de heilige doop en van
het heilig avondmaal. Leer ons hun betekenis hoe langer hoe meer
verstaan, tot Uw eer en tot zegen van ons, amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Wat zegt de Bijbel nog meer over doop en avondmaal?
2. Wat zijn de overeenkomsten/verschillen tussen beide?
3. Dank je God voor doop en avondmaal? Hoe? Waarom?
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20 DANK GOD VOOR DE GEMEENSCHAP VAN DE GELOVIGEN
Lezen: Handelingen 2:42-47
(David zingt:) Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook
eensgezind samenwonen…Want daar gebiedt de HEERE de zegen en
het leven tot in eeuwigheid. (Psalm 133:1,3)
(Jezus zegt tegen Zijn leerlingen:) Een nieuw gebod geef Ik u , namelijk
dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u
liefde onder elkaar hebt. (Johannes 13:34,35)
(Lukas vertelt:) En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de
gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden…En allen
die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen
gemeenschappelijk; en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. En
zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij
van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot
zich, met vreugde en in eenvoud van het hart; en zij loofden God en
vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks
mensen die zalig werden, aan de gemeente toe (Hand.2:42,44-47)
(Johannes schrijft:) Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in
het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeder niet
liefheeft, blijft in de dood. (1 Johannes 3:14)
De HEERE, de God van Israël, is de God van gemeenschap:
gemeenschap in zichzelf als Vader, Zoon en Heilige Geest én
gemeenschap met de mens die Hij geschapen heeft, in huwelijk,
gezin en volk; in Zijn volk Israël en in Christus’ Gemeente. Hij schept
behagen in gemeenschap: wanneer broeders en zusters eensgezind
samenwonen en Hij gebiedt daarover Zijn zegen.
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God de Heilige Geest is de grote Gemeenschapsstichter,
Bruggenbouwer. Wanneer Hij op het Joodse Wekenfeest in
Jeruzalem wordt uitgestort, groeit en bloeit de gemeenschap. De
jonge gemeente volhardt daarin door dagelijks samen te komen in de
tempel en in de huizen van de gelovigen, door samen te eten en het
avondmaal te vieren (‘het breken van het brood’). De liefde van God
is uitgestort in hun harten en daarom zijn ze graag bij elkaar en
blijven bij elkaar. Ze kunnen er niet genoeg van krijgen. Ze zorgen ook
voor elkaar, tot in de portemonnee toe. Ze loven God, staan – voor
een korte tijd - in de gunst van heel het volk en de Heere zegent hen
met dagelijkse gemeentegroei met eeuwigheidswaarde. Ze zullen de
Heere daarvoor gedankt hebben! Wanneer Paulus met zijn
reisgenoten in de havenstad Puteolie in Italië aankomt, treft hij daar
broeders aan en hij blijft zeven dagen bij hen. Daarna gaan ze op weg
naar Rome. Broeders daar hebben gehoord van zijn komst en komen
hem tegemoet bij de bekende pleisterplaatsen Appiusmarkt en de
Drie Tabernen (Hand.28:15). Wat een verwelkoming! Paulus dankt
God ervoor en grijpt moed. Wat een verrassing en wat een liefde en
zorg van God voor hem! Danken we voor broeders en zusters? Amen.
Gebed
Dank U, hemelse Vader, voor de gemeenschap van de gelovigen. Geef
dat we die zoeken en bevorderen, tot opbouw van Christus’ Gemeente
en tot de komst van Uw Koninkrijk op aarde. In Jezus’ Naam, door de
kracht van de Heilige Geest, amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Wat zegt de Bijbel nog meer over de gemeenschap van de gelovigen?
2. Wat bevordert die gemeenschap en wat verstoort die?
3. Dank je God voor die gemeenschap? Hoe? Waarom?
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21 DANK GOD VOOR HET NIEUWE LEVEN
Lezen: Efeziërs 2:1-10
(Johannes schrijft:) Maar allen die Hem (Jezus) aangenomen hebben,
hun heeft Hij (God) macht gegeven kinderen van God te worden,
namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil
van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren
zijn. (Johannes 1:12,13)
(Jezus zegt tegen Nicodemus:) Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als
iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God
niet zien..niet binnengaan. (Johannes 3:3,5)
(Paulus schrijft aan Christus’ gemeente in Efeze:) Maar God, Die rijk is
in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons
liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met
Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en
heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten
gezet in Christus Jezus...Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in
Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid
heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Efeziërs 2:4-6,10)
De HEERE, de God van Israël, is de levende God (Deut.5:26; Joz.3:10;
1Sam.17:26,36; enz.). Hanna zingt: ‘De HEERE doodt en maakt
levend’ (1 Sam.2:6; vgl. Jes.57:15). Jezus is de Levensvorst van Pasen
(Openb.1:17). Hij zegt: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij
gelooft, zal leven, ook al was Hij gestorven en ieder die leeft en in Mij
gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid’ (Joh.11:25,26). Wij
daarentegen zijn als kinderen van Adam en Eva geestelijk dood door
de zondeval in het paradijs; actief dood, want wij hebben God en
elkaar niet volmaakt lief zoals Adam en Eva toen ze geschapen
werden. Paulus zegt dat we dood zijn door de overtredingen en de
zonden. ‘Overtredingen’ wijzen op ongehoorzaamheid en opstand.
‘Zonden’ wijzen op doel missen, in gebreke blijven. Paulus spreekt
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erover in het meervoud: ze zijn vele en velerlei. Maar de barmhartige
God heeft de gelovigen levend gemaakt en opgewekt uit de dood
toen Hij Jezus levend maakte en opwekte uit de dood op de
Paasmorgen. Ze zijn in Hem begrepen als hun Hoofd. Petrus schrijft
over de gelovigen dat ze opnieuw geboren zijn tot een levende hoop
door Jezus’ opstanding uit de doden (1 Petr.1:3). In Jezus hebben ze
nieuw leven ontvangen door het geloof in Hem. Johannes noemt dat
‘uit God geboren zijn’ en ‘opnieuw, van boven, geboren worden’. God
wederbaart geestelijk dode mensen door Zijn Heilige Geest en door
het Woord: ‘uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig
blijvende Woord van God’ (1 Petr.1:23; Jak.1:18). God gebruikt daar
Christus’ Gemeente voor en haar verkondiging van het Evangelie. De
hemelse Vader en Christus’ Gemeente als moeder werken daarin
samen. Wat een wonderlijk en heerlijk werk van genade! Geestelijk
dode mensen hebben nieuw leven nodig én dat is mogelijk,
beschikbaar en verkrijgbaar, in de weg van bekering tot God en
geloof in Jezus Christus (Hand.20:21). God roept ons tot bekering en
geloof en die roeping gebruikt Hij om ons te wederbaren tot nieuw
leven. Het is alles Zijn werk, maar Hij bindt ons aan Zijn genademiddelen, die Hij beloofd heeft te zegenen. We zijn bevoorrecht én
verantwoordelijk! Dank de HEERE voor het nieuwe leven! Amen.
Gebed
Heilige en liefdevolle Vader, dank U voor Uw geschenk van het nieuwe
leven, voor Uw werk van wedergeboorte, bekering en geloof. Geef dat
we Uw geschenk aannemen en eruit leven, om Jezus’ wil, amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Wat zegt de Bijbel nog meer over het nieuwe leven?
2. Hoe verhouden wedergeboorte en bekering zich tot elkaar?
3. Dank je God voor het nieuwe leven? Hoe? Waarom?
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22 DANK GOD VOOR DE RECHTVAARDIGING DOOR HET GELOOF
Lezen: Romeinen 3:19-31
(Paulus schrijft aan Christus’ Gemeente in Rome:) ... en worden om
niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus
Jezus...Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof
gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. (Rom.3:23,24,28)
(Aan de gemeenten in Galatië schrijft Paulus:) (Wij) weten dat een
mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door
het geloof in (Gr.van) Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus
gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het
geloof van Christus en niet uit de werken van de wet. Immers, uit de
werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. (Gal.2:16)
Tegenover de levende God van Israël zijn we als kinderen van Adam
en Eva geestelijk dode mensen, die opnieuw geboren moeten worden
tot een nieuw leven in Jezus door de Heilige Geest. We staan voor
Hem, de rechtvaardige God, als schuldige mensen, omdat we Hem
en elkaar niet volmaakt liefhebben. We verdienen Zijn rechtvaardige
straf: de dood (Gen.2:16,17). We zijn onderworpen aan de geestelijke
dood: onwil en onmacht ten goede, de lichamelijke dood: scheiding
van ziel en lichaam en de eeuwige dood: straflijden in de hel, als we
niet gered worden. Hoe zullen we als onrechtvaardige mensen
tegenover God en tegenover elkaar rechtvaardig voor Hem verschijnen in het laatste gericht? Hoe komen we in een rechte relatie
met Hem? Uit onszelf is dat onmogelijk, omdat we nog steeds Hem
en elkaar onrecht aandoen. We kunnen voor God als Rechter niet
bestaan. Hij moet ons veroordelen en straffen. Dat is ons verdiende
loon. Paulus zegt: ‘Want het loon van de zonde is de dood, maar de
genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze
Heere’ (Rom.6:23). De dood heeft niet het laatste woord. Aan Adam
en Eva heeft God niet onmiddellijk de doodstraf voltrokken. Hij heeft
hun de Redder beloofd, Die slang en satan zal overwinnen
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(Gen.3:15). Die belofte heeft Hij het hele Oude Testament door
herhaald en bevestigd. De Messias van Israël wordt de HEERE ONZE
GERECHTIGHEID genoemd (Jer.23:6; 33:16): als de Zoon van God zal
Hij gerechtigheid tot stand brengen. Hij, de Rechtvaardige, zal ‘velen
rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen’
(Jes.53:11). In Jezus zijn deze beloften vervuld. Hij heeft alle
gerechtigheid vervuld; niet alleen door Zijn doop (Mt.3:15), maar
vooral door Zijn verzoeningsdood op het kruis. God heeft aan Hem de
zonde gestraft om zondaren te redden en met Hem te verzoenen.
Door het geloof van Jezus en in Jezus verklaart God goddelozen
rechtvaardig voor Hem. Hij spreekt ze vrij van schuld en straf en geeft
hun een recht op het eeuwige leven. Wat een genade, rijk en vrij!
Paulus schrijft over die rechtvaardiging door het geloof, vooral in zijn
brieven aan de Romeinen en de Galaten. We kunnen niet door onze
goede werken in een rechte verhouding met God komen, maar
alleen door het geloof van Jezus: Zijn volmaakte geloof in onze plaats
én door het geloof in Jezus: door op Hem en Zijn offer te vertrouwen.
God heeft deze weg van rechtvaardiging uitgedacht en voor Jezus als
de Rechtvaardige gezorgd en Hem aan ons gegeven om in Hem te
geloven tot vergeving van zonden en eeuwig leven. Zullen we Hem
daar niet voor danken, nu en voor eeuwig? Paulus zegt: ‘God zij dank
voor Zijn onuitsprekelijke gave’ (2 Kor.9:15). Amen.
Gebed
Vader in de hemel, dank U voor de gave van Uw Zoon en voor Zijn
werk voor ons; dat we door het geloof van en in Hem rechtvaardig
voor U staan. Geef dat we U daar eeuwig voor danken, Amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Wat zegt de Bijbel nog meer over de rechtvaardiging ?
2. Waarom spreekt Rom.4:5 over de goddeloze?
3. Dank je God voor deze rechtvaardiging? Hoe? Waarom?
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23 DANK GOD VOOR DE AANNEMING TOT KINDEREN
Lezen: Romeinen 8:1-17
(Paulus schrijft aan Christus’ gemeente in Efeze:) Hij (God) heeft ons
voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus
Christus, in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot
lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd
heeft in de Geliefde. (Efeziërs 1:5,6)
(Aan de gelovigen in Galatië schrijft Paulus:) Maar toen de volheid
van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit,... om hen die onder
de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen
zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest
van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus
nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent,
dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. (Galaten 4:4-7)
De HEERE, de God van Israël, is de Vader van Zijn volk (Jes.63:16;
64:8) én van Zijn schepping (Ef.3:15); ook van alle mensen die Hij
geschapen heeft (Lk.3:38). Als kinderen van Adam en Eva zijn we
allen verloren zonen en dochters, die buiten de gemeenschap met de
hemelse Vader leven, door de zondeval en door onze eigen zonden.
De Vader-kind relatie is door ons verbroken. God, onze Vader, heeft
zich daar niet bij neergelegd. Direct na de zondeval heeft Hij Adam en
Eva opgezocht en geroepen: ‘Waar bent u?’. Een vraag van Zijn liefde
én van Zijn recht. Hij wil Zijn mensen niet kwijt. Hij wil herstel van de
verbroken relatie en belooft de komst van een Redder, Die slang en
satan zal overwinnen en de mensen zal bevrijden uit hun macht
(Gen.3:15). Hij kiest uit alle volken van de aarde Zijn volk Israël uit en
neemt het aan tot Zijn zoon (Rom.9:4). Mensen heeft Hij al uitverkoren vóór de schepping van hemel en aarde en voorbestemd om als
Zijn kinderen te worden aangenomen door Jezus Christus. In de
volheid van de tijd zendt Hij Zijn Zoon Jezus uit om verloren zonen en
dochters vrij te kopen om ze aan te nemen tot zonen (in het Grieks),
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om ze geestelijk te adopteren. Hij zendt de Heilige Geest, de Geest
van Zijn Zoon in hun harten uit, Die zoals Jezus roept: ‘Abba, Vader!’
(Mk.14:36). Niet langer een verloren zoon/dochter, maar nu geadopteerd tot een geliefde zoon/dochter, in en om Jezus, de geliefde
Zoon van de Vader. De Geest roept ‘Abba, Vader’ in hen, maar ze
roepen het ook zelf (Rom.8:15). De Heilige Geest leert ze dit roepen.
Hij zegt het voor en zij zeggen het na. Daarbij getuigt de Heilige Geest
met hun geest dat ze kinderen van God zijn; een dubbel getuigenis.
Wat een heerlijke bevestiging! Als kinderen van God zijn ze nu ook
erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van
Christus, hun oudste Broeder. Wat een genade-rijkdom!
Paulus heeft niet alleen geschreven over de rechtvaardiging door het
geloof, maar ook over de aanneming tot kinderen. De rechtvaardiging
brengt verloren mensen in een rechte relatie met God door hun
vrijspraak van schuld en straf (het negatieve wordt weggedaan,
juridisch herstel). De aanneming tot kinderen brengt verloren
mensen in een liefdesrelatie met God door de uitspraak: ‘Je bent Mijn
geliefde zoon/dochter’ (het positieve wordt geschonken, relationeel
herstel). De geboorte uit God én de rechtvaardiging door God zijn
fundamentele zegeningen van Hem. De aanneming tot kinderen is
Zijn hoogste zegen; een thuiskomen in Gods vaderhart en in Zijn
Vaderhuis. Hij is een God van volkomen zaligheid! Halleluja! Amen.
Gebed
Dank U, hemelse Vader, voor Uw heerlijke zegeningen. Geef dat we
die mogen kennen en eruit en ernaar mogen leven, amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Wat zegt de Bijbel nog meer over de aanneming tot kinderen?
2. Wat weet je over adoptie van kinderen, vroeger en vandaag?
3. Dank je God voor deze heerlijke zegen? Hoe? Waarom?
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24 DANK GOD VOOR DE HEILIGING VAN HET LEVEN
Lezen: Johannes 17
(Jezus bidt:) En Ik heilig Mijzelf voor hen (Mijn leerlingen), opdat ook
zij geheiligd zijn in waarheid...Heilig hen door Uw waarheid; Uw
woord is de waarheid. (Joh.17:19,17)
(Paulus schrijft aan Christus’ gemeente in Thessalonika:) En moge de
God van de vrede zelf u geheel en al heiligen en mogen uw geheel
oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden
bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij Die u roept, is
getrouw: Hij zal het ook doen. (1 Thessalonicenzen 5:23,24)
(De Hebreeënschrijver spoort aan:) Jaag de vrede na met allen en de
heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. (Hebreeën 12:14)
(Petrus schrijft aan gelovigen:) Als deze dingen (de gedaante van
hemel en aarde) dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te
zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht. (2 Petrus 3:11)
(Johannes schrijft:) En ieder die deze hoop (om Jezus te zien zoals Hij
is) op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is. (1 Johannes 3:3)
De HEERE, de God van Israël, is heilig (Lev.11:44,45; 19:2; 20:26;
Jes.6:3, enz.): Hij is God, anders als mensen, hoog verheven, vol
majesteit en heerlijkheid, toegewijd aan zichzelf en afgescheiden van
alles wat onheilig is. Ook Jezus is heilig. De engel Gabriël zegt tegen
Maria dat haar Kind het Heilige is dat uit haar geboren zal worden
(Lk.1:35). Jezus is een Hogepriester: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en boven de wolken verheven
(Hebr.7:26). De Geest van God is de Heilige Geest, omdat Hij bij God
behoort en omdat Zijn werk in het bijzonder ‘heiligen’ is: toewijden
aan God, tot Zijn bestemming brengen, vervullen en afscheiden van
alles wat onheilig is. De HEERE wil een heilig volk (Ex.19:5,6). Hij be53

veelt Zijn volk heilig te zijn (Lev.11:44,45), Hij belooft het te heiligen
(Ezech.20:41; 36:22,23) en Hij heiligt het (Ezech.20:12; 37:28). Jezus
wil een heilige Gemeente (Ef.5:25-27). Hij heeft zich voor haar
geheiligd. Hij zet zich in voor Zijn leerlingen, offert Zijn leven voor hen
op door Zijn kruisdood en wijdt zich toe aan hen door Zijn
hemelvaart, de uitstorting van Zijn Geest en Zijn blijvende voorbede.
Hij is hun biddende en dankende Hogepriester in de hemel, Die in
hen woont door Zijn Geest met Zijn gaven en vrucht. Hij bidt voor
hen: ‘Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid’.
Voor Israël als Gods volk én voor Christus’ Gemeente is de heiliging
van het leven belofte én bevel, Zijn gave én opgave. De Heilige Geest
schakelt hen daarbij in. De heiliging gaat niet vanzelf. Vandaar zoveel
aansporingen in de Bijbel om heilig, toegewijd aan de HEERE te leven
en alles wat onheilig is te haten en te laten. Vóór de schepping van
hemel en aarde heeft God de gelovigen al uitverkoren om heilig en
smetteloos voor Hem te zijn in de liefde (Ef.1:4) en bij Jezus’ terugkomst voltooit en bekroont Hij hun heiliging met heerlijkmaking: met
een geestelijk en onvergankelijk lichaam; een lichaam vervuld en
doorstraald met de Heilige Geest (1 Kor.15:42-49). Dan zal God alles
in allen zijn. Dank de HEERE voor de heiliging van het leven! Amen.
Gebed
Heilige van Israël, dank U voor Uw gave en opgave van
levensheiliging. Geef dat we Uw gave dankbaar ontvangen en Uw
opgave trouw uitvoeren, door Uw Heilige Geest, amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Wat zegt de Bijbel nog meer over de levensheiliging?
2. Wat is de relatie tussen de rechtvaardiging, de heiliging en de
aanneming tot kinderen?
3. Dank je God voor de heiliging? Hoe? Waarom?
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25 DANK GOD VOOR VERHORING
Lezen: Johannes 11:1-46
(David zingt:) U hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen…Met
ontzagwekkende daden antwoordt U ons in gerechtigheid, o God van
ons heil, o Vertrouwen van alle einden der aarde en van de verre
zeeën. (Psalm 65:3,6))
(Johannes vertelt:) Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene
(Lazarus) lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, Ik dank U
dat U Mij verhoord hebt. En Ik wist dat U Mij altijd verhoort, maar ter
wille van de menigte die om Mij heen staat, heb Ik dit gezegd, opdat
zij geloven dat U Mij gezonden hebt. En toen Hij dit gezegd had, riep
Hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten! En de gestorvene
kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken,
en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen
hen: Maak hem los en laat hem weggaan.(Johannes 11:41-44)
Jezus bezoekt het graf van Zijn overleden vriend Lazarus. Heel
bewogen treedt Hij op het graf toe; een grafspelonk, afgesloten met
een steen er voor. Jezus geeft opdracht om die steen weg te halen.
Martha protesteert, omdat Lazarus’ lichaam daar al vier dagen
gelegen heeft en de ontbinding ervan duidelijk te ruiken is. Maar
Jezus herinnert Martha aan Zijn boodschap: ‘Deze ziekte is niet tot de
dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de
Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt’. Hij zegt tegen haar: ‘Heb Ik
u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?’
Het komt op geloof aan; geloof in Jezus’ woorden, toen en nu. De
grafsteen wordt weggenomen. De gestorven Lazarus kan men nu zien
liggen. Jezus kijkt echter niet in het graf, maar Hij kijkt omhoog. Hij
heft Zijn ogen op naar de hemel. Dat is de gebedshouding. Hij bidt tot
Zijn hemelse Vader; geen smeekgebed, maar een dankgebed. Hij is
er zeker van dat Zijn gebed altijd verhoord wordt, omdat Hij de Zoon
van de Vader is. Hij zegt: ‘Vader, Ik dank U dat U Mij verhoord hebt.
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En Ik wist dat U Mij altijd verhoort’ (Joh.3:35; 11:22). Zijn gebed is al
bij voorbaat verhoord! Hij spreekt dit dankgebed uit omwille van de
mensen die om Hem heen staan. Laten ze geloven dat de Vader Hem
gezonden heeft. Jezus dankt Zijn Vader voordat het wonder van
Lazarus’ opwekking uit de dood plaatsvindt. Na Zijn dankgebed tot
Zijn Vader richt Jezus zich tot de dode Lazarus. Luid roept Hij:
‘Lazarus, kom naar buiten!’ Jezus roept hem uit de dood tot het leven
en uit het graf omhoog. Lazarus komt uit het graf en wordt bevrijd
van zijn grafdoeken. Wat een wonder! Jezus’ woorden gaan in
vervulling: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de
doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie Hem
horen zullen leven’ (Joh.5:25). Jezus richt hier een teken van Zijn
Koninkrijk op door de kracht van de Heilige Geest.
Jezus dankt Zijn Vader voor gebedsverhoring voordat het wonder van
Lazarus’ opwekking uit de dood plaatsvindt. Wat een geloof! Veel
gelovigen in de Bijbel danken God nadat hun gebeden verhoord zijn.
Daarin zijn ze een voorbeeld voor ons. We denken vaak meer aan de
gebeden die nog niet verhoord zijn dan aan de gebeden die wel
verhoord zijn. We vergeten vaak de Heere te danken Die uit enkel
genade onze gebeden verhoort. Laten we ons bekeren en leven in
dankbaarheid voor Zijn aangezicht. Hij is het waard en wij zijn Hem
dat schuldig. Jezus wil onze krachtbron en voorbeeld zijn! Amen.
Gebed
Hemelse Vader, dank U voor de verhoring van gebeden. Geef ons een
hart om Uw verhoring op te merken en U ervoor te danken. Amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Ken je in de Bijbel meer voorbeelden van gebedsverhoring?
2. Worden alle gebeden verhoord? Waarom (niet)?
3. Dank je God voor gebedsverhoringen? Hoe? Waarom?
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26 DANK GOD VOOR VERGEVING
Lezen: Lukas 7:36-50
(David zingt:) Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige
Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn
weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft... (Psalm 103:1-3a)
(Lukas vertelt:) En zie, een vrouw in de stad die een zondares was,
kwam te weten dat Hij (Jezus) in het huis van de Farizeeër aanlag, en
zij bracht een albasten fles met zalf mee en staande achter Zijn
voeten, begon zij huilend Zijn voeten nat te maken met tranen en zij
droogde ze af met het haar van haar hoofd en zij kuste Zijn voeten en
zalfde ze met zalf...Daarom zeg Ik (Jezus) u (Simon): Haar zonden, die
veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad (liefde
getoond);...En Hij zei tegen haar: Uw zonden zijn u vergeven.
(Lukas 7:37,38,47,48)
De HEERE, de God van Israël, is de God Die vergeeft. Zo heeft Hij zich
bekendgemaakt. Micha profeteert: ‘Wie is een God als U, Die de
ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het
overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden
aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. Hij zal zich
weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen,
ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee’ (7:18,19).
In die zee staat het bord ‘verboden te vissen’! Jesaja profeteert voor
de ballingen in Babel: ‘Ik (de HEERE), Ik ben het Die uw overtredingen
uitdelg omwille van Mijzelf en aan uw zonden denk ik niet’ (43:25).
David wijdt een psalm aan Gods vergeving die hij heeft ontvangen.
Verzwegen schuld werd beleden schuld en beleden schuld vergeven
schuld. Hij zingt: ‘Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van
wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de HEERE de
ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geen bedrog is...Mijn
zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik
zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En U vergaf
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mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela’ (Ps.32:1,2,5). David gebruikt
hier verschillende woorden voor ‘vergeven’ en voor ‘zonde’. Later
looft hij de HEERE, Die alle ongerechtigheid vergeeft (Ps.103:1-3a).
Jezus, de Messias van Israël en de Redder van de wereld, is de
Heiland, Die vergeeft, radicaal en totaal. Een zondares zoekt en vindt
vergeving bij Hem. Ze toont haar grote dankbaarheid daarvoor en
Jezus bevestigt dat haar zonden vergeven zijn. Ze hoort het uit Zijn
eigen mond. Aan hoevelen heeft Jezus vergeving van zonden
geschonken? Aan de verlamde man (Mt.9), aan Zacheüs (Lk.19), aan
Petrus (Joh.21), enz. Denk aan de gelijkenis van de gevende Vader
met zijn twee zonen (Lk.15). Aan Zijn leerlingen heeft Hij opgedragen
dat in Zijn Naam bekering en vergeving van zonden moet worden
verkondigd onder alle volken, te beginnen bij Jeruzalem (Lk.24:47).
Dat hebben ze gedaan. In de synagoge van Antiochië in Pisidië zegt
Paulus: ‘Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem
(Jezus) aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt, en dat ieder
die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u
door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden’
(Hand.13:38,39). Die verkondiging gaat nog steeds door, tot eer van
Hem en tot redding van velen. Hij vergeeft én vergeet! Amen.
Gebed
Dank U, HEERE, God van Israël, voor Uw vergevende liefde in Jezus,
Uw Zoon, door Uw Heilige Geest. Geef dat we die mogen kennen,
eruit leven, die voorleven en doorgeven aan anderen, amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Ken je in de Bijbel meer voorbeelden van Gods vergeving?
2. Welk verband is er tussen Gods vergeving en vergeving aan elkaar?
3. Dank je God voor Zijn vergeving? Hoe? Waarom?
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27 DANK GOD VOOR GENEZING
Lezen: Lukas 17:11-19
(David zingt:) HEERE, mijn God, ik heb tot U geroepen en U hebt mij
genezen. HEERE, U hebt mijn ziel uit het graf opgehaald; U hebt mij in
het leven behouden, zodat ik in de kuil niet ben neergedaald. Zing
psalmen voor de HEERE, gunstelingen van Hem! Loof Hem ter
gedachtenis van Zijn heiligheid. (Psalm 30:4,5)
Dit is het geschrift van Hizkia, de koning van Juda, toen hij ziek
geweest en van zijn ziekte genezen was:…De levende, de levende, die
zal U loven, zoals ik vandaag doe…De HEERE was er om mij te
verlossen. Daarom zullen wij mijn snarenspel doen klinken, al de
dagen van ons leven, in het huis van de HEERE. (Jesaja 38:9,19,20)
De HEERE, de God van Israël, is de Heelmeester van Zijn volk
(Ex.15:26). Jezus, Zijn Zoon, heeft velen genezen en Hij geneest
vandaag. Hij geeft overwinning over de ziekte en er vindt genezing
plaats. Hij geeft overwinning in de ziekte en de ziek gaat er niet
onder door, maar prijst God in zijn ziekte. Beide zijn tekenen van Zijn
Koninkrijk dat in volheid komt. Geen inwoner van het nieuwe
Jeruzalem zal zeggen: ‘Ik ben ziek’, want het volk dat daar woont, zal
vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen (Jes.33:24;
Openb.21:4).Wat een toekomst!
Genezen zieken zoals David en Hizkia danken en loven God voor hun
genezing. Daar is alle reden voor, maar het is niet vanzelfsprekend.
Het is genade van God, Zijn werk! Tien melaatse mannen komen
naar Jezus voor genezing. Ze hebben blijkbaar gehoord dat Jezus
zieken geneest, ook melaatsen. Ze blijven op een afstand staan en
roepen luid: ‘Jezus, Meester, ontferm U over ons’. Wanneer Jezus
hen ziet, zegt Hij tegen hen: ‘Ga heen en toon uzelf aan de priesters’;
om hun genezing vast te stellen en hen gezond te verklaren. Jezus
spreekt niet over hun genezing. Daar gaat Hij blijkbaar van uit. Wat
een geloof! Jezus’ woorden doen de melaatsen op weg gaan en er
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gebeurt een wonder! Ze worden gereinigd van hun melaatsheid. Ze
komen bij de priesters in Jeruzalem met hun wonderlijke verhaal.
Jezus stuurde ze melaats naar hen toe en toen ze deden wat Hij hun
had opgedragen, waren ze opeens genezen. Wat een ontdekking
voor de melaatsen zelf en voor de priesters! Wat de wet niet kan, dat
doet Jezus en Hij doet dat in opvallende omvang: tien tegelijk. Twijfel
aan dit genezingswonder is uitgesloten! Jezus is de Messias Die
zieken geneest! Deze genezing krijgt nog een verrassend vervolg. Eén
van de genezen melaatsen keert terug na de reinigingsceremonie in
Jeruzalem. Luid looft hij de God van Israël, werpt zich in aanbidding
voor Jezus neer en dankt Hem voor zijn genezing. Deze genezen man
is een Samaritaan, een niet-Jood. Wat beschamend voor de negen
andere Joodse mannen die genezen zijn! Jezus geeft de genezen
Samaritaan Zijn zegen: Hij is gered door zijn geloof in Jezus, zonder
besnijdenis en inlijving in Israël! Wat een genade! De Zijnen nemen
Jezus niet aan en danken Hem niet voor hun genezing, maar deze
Samaritaan erkent Hem, dankt Hem en wordt gered. Zijn lichamelijke
genezing leidt tot zijn redding! Wat een voorbeeld voor ons! Wij
allen weten van ziekte en genezing, de één meer dan de ander. Laten
we God niet vergeten te danken, wanneer Hij ons geneest, amen.
Gebed
Heere Jezus, dank U voor de genezing en redding van deze melaatse
Samaritaan. Leer ons U te danken voor genezing en red ons tot
redding voor het eeuwige leven. Uit genade, amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Ken je in de Bijbel meer voorbeelden van genezing? Hoe reageren
de genezen mensen?
2. Wat beveelt Jakobus ernstige zieken (5:14-17)? Doen we dat?
3. Dank je God voor genezing? Hoe? Waarom?
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28 DANK GOD VOOR BEVRIJDING
Lezen: Markus 5:1-20
En aan Hem (Jezus) werd het boek van de profeet Jesaja gegeven en
toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar
geschreven stond: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij
gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te
verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan
gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van
het welbehagen van de Heere te prediken. (Lukas 4:17-19)
Toen ging hij (de bevrijde bezetene) weg en begon in het gebied van
Dekapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had en ze
verwonderden zich allen. (Markus 5:20)
En sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren,
namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie zeven demonen uitgegaan waren… en vele anderen, die Hem dienden uit hun
eigen bezittingen. (Lukas 8:2,3)
De HEERE, de God van Israël, is de Bevrijder van Zijn volk. Hij bevrijdt
Israël uit de macht van de Egyptenaren, van de Filistijnen, van de
Assyriërs, enz. In Jezus en Zijn werk wordt Gods bevrijdingswerk
zichtbaar. Hij bevrijdt van zonde en schuld, dood en oordeel. Hij
bevrijdt uit de macht van satan. Wanneer de Zoon van God mens
wordt en Gods liefde in Hem heerlijk zichtbaar wordt, vindt er een
explosie van satanisme plaats. ‘Waar God Zijn Kerk bouwt, daar
bouwt satan zijn kapel’. Jezus krijgt te maken met veel mensen die
boze geesten hebben. De bezetene van Gadara zegt dat zijn naam
Legio is. Hij blijkt als Legioen vele onderdanen bij zich te hebben; een
Romeins legioen telde ongeveer zesduizend soldaten. Na de
bevrijding van de bezetene varen de boze geesten in ongeveer
tweeduizend varkens die verdrinken in de zee. Satan is machtig, maar
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Jezus is machtiger door de kracht van de Heilige Geest. Wat een
bevrijding voor deze man! Hij toont zijn dankbaarheid door aan Jezus’
opdracht gehoorzaam te zijn: ‘Ga naar uw huis, naar de uwen, en
bericht hun alles wat de Heere bij u gedaan heeft en hoe Hij zich over
u ontfermd heeft’. Jezus bevrijdt Maria Magdalena van zeven boze
geesten. Wat een heerlijke bevrijding! Ze toont Jezus haar
dankbaarheid door Hem te dienen en door bij Hem te blijven tot bij
het kruis. Ze kan Jezus niet missen! Na Zijn opstanding verschijnt Hij
aan haar het eerst en maakt haar tot Zijn getuige voor Zijn leerlingen!
God gebruikt Jezus’ apostelen om mensen te bevrijden (Hand.5:16;
8:6,7). Paulus en Silas bevrijden een waarzeggende slavin
(Hand.16:16-18). Joodse duivelbezweerders proberen mensen te
bevrijden in Jezus’ Naam, Die Paulus predikt, maar ze worden aangevallen door een boze geest en moeten naakt en gewond vluchten
(Hand.19:13-16). Ze kunnen Gods werk niet nadoen. De Heere
bevrijdt Zijn kinderen, niet één keer maar keer op keer. Wat een
reden om Hem te danken, te loven en te aanbidden! Amen.
Gebed
Dank U, Heere Jezus, voor Uw bevrijding uit de macht van de boze.
Bevrijd ons van alle verkeerde banden en leer ons in dankbaarheid
voor U te leven. Uit genade, amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Wat zegt de Bijbel nog meer over bevrijding?
2. Komt vandaag nog bevrijding van boze geesten voor? Zo ja,
waarom? Hoe? Zo nee, waarom niet?
3. Dank je God voor bevrijding? Hoe? Waarom?
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29 DANK GOD VOOR BEPROEVING
Lezen: 1 Petr.1:1-12
En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde.
Hij zei tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. Hij zei: Neem toch
uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria en
offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen
zal. (Genesis 22:1,2)
(Job zegt:) Maar Hij (God) kent de weg die ik ga. Laat Hij mij
beproeven – ik zal er als goud uitkomen.(Job 23:10)
(David zingt: ) ...o rechtvaardige God, Die harten en nieren beproeft.
(Psalm 7:10)
(Petrus schrijft aan verstrooide gelovigen:) Daarin verheugt u zich (in
de zaligheid), ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is –
bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw
geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en
door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en
heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. (1 Petrus 1:6)
De HEERE, God van Israël, beproeft het geloof van Zijn volk (Deut.8:2)
en van allen die in Hem geloven. Hij toetst de echtheid van hun
geloof om de zuiverheid ervan te voorschijn te brengen en om het
levend te houden en sterker te maken. ‘Beproeving’ behoort tot Zijn
opvoeding en is tot Zijn eer en tot zegen van Zijn volk, van Christus’
Gemeente en van de wereld. Geloofsbeproeving leidt tot
geloofsoverwinning en dat is een getuigenis van Zijn liefde en trouw.
Hij laat Zijn werk niet los, maar houdt het in stand en voltooit het.
Elke gelovige krijgt er mee te maken. Wat is het geloof van Abraham
beproefd! God belooft hem dat hij tot een groot volk zal worden. Hij
is dan vijfenzeventig jaar oud (Gen.12:4) en Izak, de zoon van Gods
belofte, wordt geboren wanneer Abraham
honderd jaar is
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(Gen.21:5). Later moet hij Izak gaan offeren. Abraham doorstaat deze
beproeving en de Engel van de HEERE zegt tegen hem: ‘Nu weet ik
dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden
hebt’ (Gen.22:12). De godvrezende Job is zwaar beproefd. In zijn
geloofsbeproeving verwacht hij dat hij daar als goud zal uitkomen.
Wat een hoop op God! Job is niet beschaamd, want de HEERE zegt
over hem dat hij juist over Hem gesproken heeft (1:21; 2:10) in
tegenstelling tot zijn vrienden (Job 42:7). David is beproefd en hij
zingt over zijn rechtvaardige God, Die harten en nieren beproeft: het
innerlijke van de mens als zetel van de diepste gedachten en gevoelens. Volgens Paulus leiden verdrukkingen tot volharding en
volharding tot betrouwbaarheid - God is trouw bevonden - en die
leidt tot hoop! (Rom.5:3-5). De beproeving van het geloof is van
groter waarde dan die van goud, want ze leidt tot lof, eer en
heerlijkheid bij Jezus’ terugkomst en openbaring. Wat veelbelovend!
God beproeft, maar de gelovigen moeten zich ook beproeven, in het
bijzonder voor de viering van het heilig avondmaal (1 Kor.11:28). Die
zelfbeproeving heeft een positief doel: de ontdekking van Jezus’
inwoning door Zijn Geest (2 Kor.13:5). Laten we God danken voor
geloofsbeproevingen! Ze zijn tot eer van Hem en tot zegen van ons
en velen met ons! Halleluja! Amen.
Gebed
Vader in de hemel, dank U voor Uw beproevingen van ons geloof.
Geef Uw genade om ze te overwinnen, door Uw Heilige Geest, amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Wat zegt de Bijbel nog meer over geloofsbeproeving?
2. God beproeft en satan verzoekt. Wat is het verschil! Is er verband?
3. Dank je God voor geloofsbeproevingen? Hoe? Waarom?
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30 DANK GOD VOOR KASTIJDING
Lezen: Hebreeën 12:1-13
(De dichter zingt:) Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest,
opdat ik Uw verordeningen zou leren…Ik weet, HEERE, dat Uw
oordelen rechtvaardig zijn en dat U mij in Uw trouw verdrukt hebt.
(Psalm 119:71,75)
(Jeremia bidt:) Bestraf (kastijd) mij, HEERE, maar met mate, niet in
Uw toorn, anders zou U weinig van mij overlaten...(God belooft:)…Ik
zal u bestraffen (kastijden) met mate, maar u beslist niet voor
onschuldig houden. (Jeremia 10:24; 30:11; 46:28)
(De Hebreeënschrijver zegt:) En u (gelovige Hebreeën) bent de
vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken:
Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk
niet, als u door Hem terecht gewezen wordt. Want de Heere bestraft
wie Hij liefheeft en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. Als u
bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen…Hij doet dat tot
ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. En elke bestraffing
schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar
tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een
vreedzame vrucht van gerechtigheid.(Hebreeën 12:5-7,10,11)
De HEERE, de God van Israël, houdt van Zijn volk met een eeuwige
liefde (Jer.31:3). Daarom kastijdt Hij Zijn volk wanneer het Hem niet
dient, maar de afgoden. ‘Kastijden’ betekent: tuchtigen, pijnlijk
straffen, om de verkeerde weg te verlaten en tot de goede weg terug
te keren. God heeft Zijn volk zo lief dat Hij het niet over heeft voor
het verkeerde. Hij heeft lang geduld, maar wanneer Zijn volk niet
luisteren wil naar Zijn geboden en profeten, moet het Zijn toorn,
boosheid, voelen en Zijn gunst missen. Daarom ervaart Israël
vijandschap van naburige volken die over het volk heersen in de tijd
van de richters en gaat het in ballingschap inaar Assyrië en Babel in
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de tijd van de koningen. De gemeente in Korinthe ervaart een
tijdelijke bestraffing - een oordeel van ziekte en sterfte vanwege
liefdeloos avondmaal vieren - om tot bekering te komen, om niet
eenmaal voor eeuwig met de wereld veroordeeld te worden. (1
Kor.11:29-32). De Heere bedreigt de volgelingen van de profetes
Izebel in de gemeente van Thyatira met Zijn kastijding: ‘Zie, Ik werp
haar te bed met hen die overspel met haar plegen, in grote
verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken’ (Openb.2:22).
Gods oordeel begint bij het huis van God (1 Petr.4:17), bij Zijn
Gemeente, om haar te reinigen, om haar klaar te maken voor de
bruiloft met haar hemelse Bruidegom. God kastijdt uit enkel liefde!
Ná de kastijding danken Gods kinderen Hem ervoor, omdat ze zien
hoe nuttig Gods Vaderlijke kastijding voor hen geweest is, om Gods
verordeningen, Zijn beloften en geboden, te leren. De
Hebreeënschrijver spreekt over ‘een vreedzame vrucht van
gerechtigheid’ bij hen die door Gods kastijding geoefend zijn. De
profeet Jesaja voorzegt dat in Gods toekomst het volk de Heere zal
danken dat de kastijding voorbij is; niet langer Gods toorn, maar dan
Zijn vertroosting (Jes.12:1)! We mogen de HEERE nu al danken voor
Zijn kastijding. Hij is het waard en wij zijn Hem dank schuldig, amen.
Gebed
Hemelse Vader, dank U voor Uw kastijding en dat U de maat houdt in
het kastijden. Oefen ons door Uw kastijding en geef ons vruchten van
gerechtigheid. Om Jezus’ wil, amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Wat zegt de Bijbel nog meer over kastijding?
2. Wat is het verschil tussen beproeving en kastijding?
3. Dank je God voor kastijding? Hoe? Waarom?
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31 DANK GOD VOOR OVERWINNING
Lezen: Romeinen 8: 31-39
(Jezus zegt tegen Zijn leerlingen:) Deze dingen heb Ik tot u gesproken,
opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking
hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.
(Johannes 16:33)
(Paulus schrijft aan Christus’ gemeente in Rome:) Maar in dit alles
(verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar,
zwaard) zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft
liefgehad. (Romeinen 8:37)
(Aan Christus’ gemeente schrijft Paulus:) Maar God zij dank, Die ons
de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus...En God zij
dank, Die ons in Christus altijd doet triumferen en door ons de geur
van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. (1 Korinthiërs
15:57; 2 Korinthiërs 2:14)
Vóór Zijn sterven op het kruis kondigt Jezus Zijn overwinning aan: ‘Ik
heb de wereld overwonnen’; de Godvijandige wereld. Zo zeker is Hij
van Zijn overwinning. Door Zijn kruis en opstanding overwint Hij de
machten van zonde en dood, van schuld en oordeel. Hij overwint
satan, Gods tegenstander. Paulus schrijft dat Jezus op het kruis de
overheden en machten – boze geesten – heeft ontwapend en
openlijk te schande heeft gemaakt en daardoor over hen heeft
getriumfeerd (Kol.2:15). Satan is een verslagen vijand. Spoedig zal de
God van de vrede satan onder de voeten van de gelovigen verpletteren (Rom.16:20). Hij heeft maar een korte tijd meer
(Openb.12:12) waarin hij rondgaat als een brullende leeuw op zoek
naar wie hij zou kunnen verslinden (1 Petr.5:8). Hij is overwonnen,
maar nog niet uitgeschakeld: geworpen in de poel van het vuur
(Openb.20:10). De gelovigen delen nu al in Jezus’ overwinning. In
de tijd tussen Zijn overwinning op satan en zijn
volledige
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uitschakeling worden ze geroepen om te strijden vanuit Zijn
overwinning. Ze strijden voor een gewonnen zaak. Bekleed met de
volle wapenrusting van God overwinnen ze satan door het bloed van
het Lam en door het woord van hun getuigenis en brengen ze hun
leven ten offer (Openb.12:11). Paulus juicht dat de gelovigen door
Jezus meer dan overwinnaars zijn en hij dankt God voor ‘de
overwinning door onze Heere Jezus Christus’. Ze maken deel uit van
Jezus’ triumftocht door de wereld en ze verspreiden Zijn levensgeur.
Wat een heerlijke positie en wat een vruchtbaar leven!
Tegelijk zien de gelovigen uit naar de totale overwinning op satan bij
Jezus’ terugkomst wanneer Hij alle vijanden – ook de dood als laatste
vijand - onder Zijn voeten heeft gelegd. Dan zal Hij het koningschap
aan God en de Vader overgeven. Het Koninkrijk van Gods eeuwige
heerlijkheid is dan gekomen. Dan zal God alles in allen zijn (1
Kor.15:24-28). Wat een toekomst! De hoop op die toekomst doet ons
vurig bidden: ‘Uw Koninkrijk kome’ en ‘Kom, Heere Jezus!’
Voor Jezus’ grote overwinning in Zijn kruis en opstanding en voor de
overwinningen die we in Zijn Naam en door de kracht van Zijn Geest
behalen, kunnen we God niet genoeg danken! Aan de Vader en de
Zoon met de Heilige Geest eeuwig dank, lof en aanbidding! Amen.
Gebed
Dank U, Heere Jezus, voor Uw overwinning. Leer ons vanuit Uw
overwinning te strijden en te overwinnen. Omwille van Uw bloed,
amen.
Om over na te denken en met elkaar te bespreken
1.Wat zegt de Bijbel nog meer over Jezus’ overwinning en die van de
gelovigen?
2. Wat doen we met nederlagen, die we ervaren?
3. Dank je God voor geloofsoverwinningen? Hoe? Waarom?
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GEBED
Heilige en liefdevolle Vader, met Uw Zoon en Uw Heilige Geest!
We danken U
voor Uw gaven en werken van schepping, voorzienigheid en
voltooiing, en Uw gaven en werken van verzoening, verlossing,
herschepping en verkiezing;
voor Uw gaven en werken in Uw volk Israël, in Christus’ Gemeente en
Uw wereld;
voor Uw gaven en werken in ons persoonlijke leven, in het
ongehuwde of gehuwde leven, in gezin en familie, in ons volk en land
en in Uw wereld waarin we mogen leven; en voor
voor Uw gaven en werken van geloof, hoop en liefde, die we
ontvangen hebben en waarin we mogen leven.
We bidden U
om dankbaarheid voor al Uw gaven, die we ontvangen hebben,
ontvangen en zullen ontvangen;
om vergeving voor onze ondankbaarheid in gedachten, woorden en
werken tegenover U en tegenover onze medemensen;
om vernieuwing van en volharding in een dankbaar leven voor Uw
overvloedige genade, die U aan ons geschonken hebt en schenkt;
in Jezus’ Naam, door de kracht van Uw Heilige Geest, tot eer van U,
tot in de eeuwen der eeuwen, amen.
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LIED

Dank, dank nu allen God
met blijde feestgezangen!
Van Hem is ’t heug’lijk lot,
het heil, dat wij ontvangen.
Hij ziet in Christus ons
altijd genadig aan,
en heeft ons dag aan dag
met goedheid overlaân.
Hij, d’ eeuwig rijke God,
wil ons reeds in dit leven
Zijn vreed’ en heilgenot
als aan Zijn kind’ren geven.
Hij zal ons door Zijn Geest
Vermeerd’ren licht en kracht,
en ons uit alle nood
verlossen door Zijn macht.
Lof, eer en prijs zij God
door aller scheps’len tongen,
op Zijnen hemeltroon,
aanbiddend toegezongen:
de Vader en de Zoon,
Die met de Heil’ge Geest,
Drieënig God, steeds blijft,
en immer is geweest!

Martin Rinckart (1586-1649)

Uit: Hervormde Gezangenbundel van 1938, no.135.
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