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God, de heer, riep de mens: ‘Waar
ben je?’
Genesis 3:9
Wij leven ongeveer zesduizend jaar na de schepping
van hemel en aarde. En ongeveer tweeduizend jaar na
het kruis van de Heer Jezus. Gods plan met de schepping viel niet in duigen na het eten van de vrucht van
de boom van de kennis van goed en kwaad door Adam
en Eva.
God riep de mens, de mens die zijn onschuld verloren
had, de mens die zijn naaktheid gezien had. De mens
die zich meende te kunnen verstoppen voor een alwetend God.
God is zo geweldig dat Hij op zoek ging naar die mens,
hoewel Hij wist dat Adam en Eva ongehoorzaam waren
geweest en geluisterd hadden naar de duivel.

Genesis 3:6-21
zon: 8:48-16:38

Petrus 1:4-13
maan: 03:51-14:00

Aan Adam en Eva gaf Hij toen kleren van dierenvellen die Hij hun aantrok. Dit veronderstelt dat
er eerst dieren moesten worden gedood, voordat er
dierenvellen gemaakt konden worden. Wij hoeven
onze naaktheid voor God niet meer te bedekken
met vijgenbladeren van inspanning en doen, doen,
doen, om ons falen te camoufleren. God roept ook
nu nog: ‘Waar ben je?’ Hij wil met ons in verbinding
zijn. Het maken van dierenvellen voor Adam en Eva,
door het doden van dieren, was een voorafschaduwing van wat de Heer Jezus aan het kruis zou doen.
Door het sterven van de Heer Jezus zijn de gelovigen nieuwe mensen geworden, hun naaktheid is
bedekt. Zij mogen samen met God leven. Zij ontvangen een erfenis die, in tegenstelling tot de hof van
Eden, niet vergaat en zij hebben Jezus Christus lief.
Een groot aantal profeten heeft in het Oude Testament al geprofeteerd dat Christus eerst zou lijden en
daarna in Gods luister zou delen. Wij mogen uitzien
naar het moment dat Jezus Christus terugkomt om
zijn (en onze) erfenis in bezit te nemen en vestigen
al onze hoop op de genade die wij zullen ontvangen
wanneer de Heer Zich openbaart. Wij mogen ondertussen uit genade leven.
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… en getuigde ten overstaan van de
Joden dat Jezus de Messias is
Handelingen 18:5
Jezus Christus is de Messias. Dat mogen wij geloven en
weten. Dat maakt Jezus van Nazaret voor ons uniek en
dierbaar voor ons hart! Dat maakt gelukkig. Dat zei de
Heer Jezus al tegen Petrus in Matteüs 16:17: ‘Gelukkig
ben je Simon Barjona, want dit is je niet door mensen
van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader
in de hemel.’
Jezus zegt tegen de twee mensen die na zijn sterven
onderweg zijn naar Emmaüs: ‘Moest de messias al dat
lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’
Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over
Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de
Profeten.
Paulus volgt hier dit voorbeeld. Hij kende als wetgeleerde
de Schriften door en door. Hij had geleerd dat het Evangelie zonder de Messias inhoudsloos is. Een leven zonder
Jezus Christus (Messias) is een leven zonder hoop.
Handelingen 18:1-8
zon: 8:48-16:39

Ezechiël 13:17-23
maan: 05:02-14:27

NIEUWJAARSBEDE
Moge het nieuw gegeven jaar
ons openvouwen voor elkaar;
moge Zijn licht door werelds nacht
ons brengen waar Hij wordt verwacht.
Coby Poelman-Duisterwinkel
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Wees niet bang, maar blijf spreken
en zwijg niet!
Handelingen 18:9
Paulus ontving deze woorden ’s nachts in een visioen
tijdens zijn verblijf in Korinte. Hij bleef daarna anderhalf jaar in de stad en gaf de inwoners onderricht over
Gods boodschap. In Korinte gaf de Heer hem een extra
bemoediging om door te gaan met de verkondiging van
het Evangelie. Hier kreeg hij als het ware een adempauze qua lijden. Dat dit tijdelijk was, weten we uit de
tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, waarin een
opsomming staat van al het fysieke lijden dat hij ondervonden heeft.
Lijden hoort bij het leven van een christen. ‘Aan u is de
genade geschonken niet alleen in Christus te geloven,
maar ook omwille van Hem te lijden.’ Hoe ziet het eruit
in uw en mijn hart? Zijn we bang en zwijgen we of durven we deze vorm van genade te omarmen?

Handelingen 18:9-17
zon: 8:48-16:40

Ezechiël 14:1-11
maan: 06:11-14:58

TOCH NIET ALLEEN
Angst voor de dood is wellicht één van de heftigste
angsten die iemand in doodsstrijd kan overkomen.
Zeker wanneer men weet dat die strijd noodzakelijkerwijs gestreden moet worden en onomkeerbaar is.
Het feit dat een mens deze gang alleen moet gaan,
geeft hem een des te zwaardere dimensie. Allemaal
gaan we een keer, maar als we gaan, gaan we alleen.
Dat wil zeggen: zonder mensen die met ons deze
grens tussen leven en dood passeren. Want ook al
zit de kamer vol met familie en vrienden en ook al
houden die tot de laatste ademtocht onze hand vast,
onze reis naar de overkant kunnen ze niet meemaken. Zij moeten ons laten gaan, terwijl wij hen los
moeten laten. Voor een christen mag de hoop en
verwachting wel zijn dat er Iemand is die op het
moment van afscheid en vertrek terzijde staat. In die
zin hoeft niemand echt helemaal alleen te sterven.
Uit: Geef Mij je angst
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Hij had onderricht gekregen in de
Weg van de Heer
Handelingen 18:25
Apollos was een Joodse man uit Alexandrië, die goed
onderlegd was in de Schriften. Hij kende het Oude
Testament op zijn duimpje. Daarnaast had hij in
Efeze onderricht gekregen in de Weg van de Heer. De
Heer Jezus is de Messias die in het Oude Testament
was beloofd. Dat geloofde Apollos vervolgens met zijn
hele hart. Dus verkondigde hij geestdriftig de leer over
Jezus. Hij was vertrouwd met de leer over Jezus en met
de doop van Johannes. Doorkneed, vertrouwd zijn met
de Schriften is niet hetzelfde als de Schriften verstaan.
Nadat Priscilla en Aquila hem apart hadden genomen
zien we een opmerkelijke verandering bij Apollos. Met
behulp van dit echtpaar begreep hij dat Jezus de Messias is. Het gaat niet om kennis in het hoofd, maar
om het begrijpen van de Weg van God! Dat maakt het
geloof levend!
Handelingen 18:18-28
zon: 8:48-16:42

Ezechiël 14:12-23
maan: 07:15-15:36

VLUCHTELING
Omdat ik regelmatig geschrokken ben van ondoordachte kritiek op vluchtelingen en vreemdelingen
schrijf ik dit. Het negatieve beeld dat christenen al te
gemakkelijk overnemen van sommige populisten als
het gaat om allochtonen en moslims, is niet conform
de Bijbel. Onze houding en ons gedrag ten opzichte
van hulpbehoevende en noodlijdende mensen uit
oorlogsgebieden zoals Irak en Syrië moeten wat mij
betreft blijvend getoetst worden aan de Bijbel. We
voorkomen op die manier dat we een ongefundeerd
oordeel over deze marginale groep vellen op basis
van gevoelens. Want primaire gedachten en gevoelens kunnen gemakkelijk met ons op de loop gaan.
Daarom ben ik gemotiveerd om vanuit de Bijbel na
te denken over vluchtelingen en de problemen die
het vluchtelingenvraagstuk met zich meebrengt.
Eenzijdigheden – bijvoorbeeld door een tunnelvisie
op een probleem – moeten in het licht van de Bijbel
beoordeeld worden.
Het thema ‘vluchteling en vreemdeling’ is actueler
dan ooit. Een gefundeerde visie op zo’n buitengewoon boeiend thema beweegt mij om dit te schrijven. Dagelijks volg ik het nieuws en zie ik stromen
vluchtelingen gaan. Ze hebben mijn hart. Ik voel me
betrokken en geëngageerd. In een heel specifieke zin
ben ik één van hen.
Uit: Ik ben allochtoon
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Hoe zijn jullie dan gedoopt?
Handelingen 19:3

Deze vraag van Paulus aan een twaalftal leerlingen in
Efeze was opmerkelijk. Uit dit gedeelte blijkt dat Paulus
deze leerlingen verder geholpen heeft in het navolgen
van de Weg van God. Misschien hebben deze mensen
over de doop van Johannes gehoord door Apollos, voordat deze de Weg van God kende. Apollos was vertrouwd
met de doop van Johannes. Bij die doop waren de mensen die Paulus in Efeze sprak blijven steken. Johannes
de Doper had gezegd: ‘Hij die mij gezonden heeft om
met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet
dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan
is dat degene die doopt met de heilige Geest.”’ Paulus
heeft de leerlingen van Johannes daarop gedoopt in de
naam van de Heer Jezus en hun de handen opgelegd,
waarop de heilige Geest op hen neerdaalde. Paulus en
Apollos werden beiden door God gebruikt. Ook wij
kunnen elkaar ondersteunen en aanvullen.
Handelingen 19:1-12
zon: 8:48-16:43

Ezechiël 14:12-23
maan: 08:12-16:21

DE STEM VAN GOD
Soms roep ik mijn naam
zoals moeder die riep
als ze me wakker maakte.
Dan hoor ik in mijn roep
haar warme stem onder de trap.
Nu denk ik aan wat Vader zei:
Ik riep je bij je naam,
je bent van Mij.
Hoe zou Hij klinken
als Hij me wakker roept?
Dat ik Hem toebehoor
troost mij vooreerst genoeg.
Coby Poelman-Duisterwinkel
Jesaja 43:1 en Zondag 1

