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Leesrooster 2015 – 05 1 tot en met 31 mei 2015

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

vrijdag 1 mei Galaten 1:3
‘Genade voor jullie en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus …’ – Wij
ontvangen dagelijks rijke genade van de Vader. Bijzonder, dat wij tegen God ‘Abba, Va-
der’ mogen zeggen. Dat vertrouwen is er altijd. Die Vader stelt nooit teleur. Ook nu gaat
Hij mee en geeft ons Zijn genade. Die is genoeg!

zaterdag 2 mei Galaten 1:4
‘… Christus, Die Zichzelf geeft ter wille van onze zonden, zodat Hij ons uittilt uit de te-
genwoordige boze eon …’ – Wat Hij, Christus Jezus, nu voor ons doet, is: uittillen uit de
boze eon. Wij leven er middenin, maar Hij tilt ons geestelijk gezien omhoog en richt ons
op Hem zelf. Hij geeft zich ook vandaag voor ons over, Hij redt u, jou en mij en bewaart!

zondag 3 mei Galaten 1:4
‘… zodat Hij ons uittilt uit de tegenwoordige boze eon, in overeenstemming met de wil
van onze God en Vader …’ – Dat wij gered en uitgetild worden in deze boze eon is naar
Gods wil. Dat doet ons Hoofd, en dat is voor ons welzijn. Hij heeft ons uitermate lief, bo-
ven al wat ons kan overkomen. Het gaat nooit buiten Hem om. Vandaag wandelen wij
met Hem en Hij zal zorgen, dat de uitkomst goed is!

maandag 4 mei 1 Thessalonicenzen 5:8
‘… maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstschild van ge-
loof en liefde en met de helm van de verwachting van redding …’ – Wij horen niet bij
nacht of duisternis; wij horen bij Hem, Die het Licht van de wereld is. Wanneer Hij komt,
gaat het licht weer aan in deze wereld. Wij zien uit naar Hem, Hij geeft ons heerlijke
verwachting, zodat wij vandaag de kracht ontvangen om in geloof en liefde te wandelen!

dinsdag 5 mei Mattheüs 1:20
‘Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een boodschapper van de Heer verscheen hem in
een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd …’ – Wij kunnen veel ge-
dachten hebben. Soms maalt het alles door ons hoofd en brengt onrust. Misschien wel
vrees en soms zelfs angst voor wat komen gaat, of voor mensen. Het heerlijke woord
van Vader is: Wees niet bevreesd! Wij kunnen rusten en vertrouwen, onze trillende han-
den leggen in die van Hem. Hij doet het niet verkeerd, Hij overziet heel de weg!

woensdag 6 mei Jesaja 45:21
‘Maak bekend en breng naar voren, ja beraadslaag samen: wie heeft dit van vorige tijd
doen horen? Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt? Ben Ik het niet, Ieue [Ik ben]?
Buiten Mij is er geen andere Alueim [God], een rechtvaardige AL [God], Redder, er is
niemand behalve Ik …’ – God is rechtvaardig. God is liefde. God is je Redder. De enige
die echt redt in alle nood is Hij, Die ons bovenmate liefheeft. Hij is ook Plaatser en On-
derschikker. Dat doet Hij in ons leven, vandaag. Hij zet ons in Zijn richting. Dat is tot
onze redding en tot eer van Hem. In alles wat wij vandaag meemaken, gaat Hij mee!

donderdag 7 mei Jesaja 45:22
‘Wend u tot Mij, word gered, alle einden van de aarde, want Ik ben AL [God] en er is
geen ander.’ – Je tot Hem wenden aan het begin van de dag is fijn. Het zet je in de goe-
de richting; je kunt het te allen tijde van Hem, God [AL = Onderschikker], verwachten.
Hij is trouw, betrouwbaar, waar. Hij vervult ál Zijn beloften. Alle reden om je tot Hem te
wenden, wanneer het goed gaat en wanneer het minder is. Amen!
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vrijdag 8 mei Jesaja 45:23
‘Ik heb gezworen bij Mijzelf – uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en
het zal niet terugkeren – dat voor Mij elke knie zal buigen, en elke tong zal zweren.’ –
Het woord is allang uitgegaan. Dat heeft kracht. Dat woord geeft vandaag de sterkte die
we zo nodig hebben. Wij kunnen nu al onze knieën buigen voor Hem. De dag daarmee
beginnen, dat geeft rust; je spreekt in vertrouwen met Vader. Wij kennen en belijden
Hem als Heer. Dan is het goed; je bent geborgen in Hem.

zaterdag 9 mei Psalm 104:1,2
‘Loof Ieue (Ik ben), mijn ziel,
Ieue, U bent zeer groot,
U bent met majesteit en heerlijkheid bekleed,
Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemelen uit als een tentkleed …’
De Psalmist is diep onder de indruk van Ieue, de Ik ben. Hij ís er en Hij houdt van je. Hij
gaat mee, die grote Schepper van de hemelen en de aarde. Fantastisch gezicht, elk jaar
de natuur die groen wordt en gaat bloeien. Hij breidt Zijn handen uit over uw, jouw en
mijn leven. Vandaag. Elke minuut. Dank zij Hem!

zondag 10 mei Romeinen 8:26
‘En zo komt ook de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zul-
len naar wat moet zijn; de geest zelf echter pleit voor ons met onuitgesproken zuchten.’
– Ons leven is regelmatig moeilijk en lastig; we gaan al zuchtend onze weg. We hebben
te maken met pijn, lijden, en misschien vandaag wel erg veel. Toch is die geest van God
bezig voor ons op te komen bij Vader. Voor ons! Dat stemt dankbaar. We hoeven ons in
diepste zin geen zorgen te maken, want Hij zorgt!

maandag 11 mei Psalm 57:10,11
‘Ik zal U loven onder de natiën,
Heer, ik zal U Psalmen zingen onder natiën,
want Uw goedertierenheid is groot onder de hemel,
Uw trouw tot de wolken.’
Bij David draait het om God, Ik ben, Die altijd nabij is. Door diepte heen wist David dit:
alle goedgunstigheid, genade en trouw; het komt alleen van die grote God. Daar danken
wij Hem voor en zingen met David mee.

dinsdag 12 mei 1 Timotheüs 1:12
‘En ik dank Hem, Die mij kracht geeft, Christus Jezus, onze Heer, dat Hij mij trouw achtte
toen Hij mij een plaats gaf in de bediening.’ – Paulus werd dankbaar. De genade van
Christus Jezus was zijn kracht. Dat is voor ons ook de leiding en kracht in ons leven: Zijn
genade. In de dingen die wij te doen krijgen en hebben is Hij het, Die dagelijks steunt en
nabij is. Heerlijk.

woensdag 13 mei Hebreeën 13:5
‘… wees tevreden met wat je hebt; want Hij heeft zelf gezegd: Ik zal je beslist niet losla-
ten en zal je beslist niet verlaten.’ – Wat een fijne gedachte nemen we mee deze dag in:
Hij zal je beslist niet loslaten en beslist niet verlaten. Hij is nabij. Hij zal doen boven bid-
den en denken, de trouwe en betrouwbare Heer. Hij zal het doen. Vandaag, in jouw le-
ven. Wat een dank komt in ons hart op, wanneer we beseffen dat het zo is.

donderdag 14 mei Hebreeën 13:6
‘Daarom zeggen wij met goede moed: de Heer is voor mij een Helper en ik zal niet vre-
zen. Wat zal een mens mij doen?’ – De Heer is je Helper. Wat kun je meer wensen dan
dat in je dagelijks leven? Waarom zou je het zelf alleen doen? Betrek Hem in wat je moet
doen, deel alles met Hem. Hij is betrouwbaar en trouw. Hem vertrouwen in plaats van
vrees voor mensen. De Heer is betrokken bij jouw leven, weet wat in je omgaat!
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vrijdag 15 mei Psalm 54:8,9
‘Ik zal U vrijwillig offers brengen;
Ik zal Uw naam loven Ieue [Ik ben], want Hij is goed.
Want Hij heeft mij gered uit alle nood;
mijn oog heeft de val van mijn vijanden gezien.’
De Israëliet kon ook vrijwillig offeren. We kunnen met hen God loven, want die is goed.
Hoeveel meer kunnen wij Hem eren voor de bijzondere genade, die wij hebben ontvan-
gen in Zijn Zoon. Hij is de Redder in nood. We kennen vijanden, maar Hij is groter en
sterker!

zaterdag 16 mei Romeinen 12:17
‘Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.’ –
Verzoening in je hart: Gods liefde is in ons hart uitgegoten. Hij leidt ons door Zijn geest,
laat het aan Hem over, je kunt voor de ander bidden en de ander liefhebben. Zo ga je
deze dag door, je ontmoet de ander anders!

zondag 17 mei Jona 1:1-2
‘Het Woord des Heren kwam tot Jona, de zoon van Amittai: Maak u op [lett.: Sta op], ga
naar Nineve, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor
mijn aangezicht.’ – Je hoort hier iets over God. In de naam van Jona’s vader zit een He-
breeuws woord, dat waarheid betekent. Jona, kun je zeggen, is de zoon van de waarheid.
God is waarheid voor Jona, en: trek de lijn maar door, God is de waarheid voor jou en
mij! Ook vandaag!

maandag 18 mei Kolossenzen 1:6
‘… en het woord van de waarheid van het evangelie (…) dat vrucht draagt en groeit zoals
ook onder jullie, vanaf de dag dat jullie de genade van God in waarheid hoorden en
erkenden.’ – God legt in jouw en mijn leven, in de gemeente Zijn woord, de waarheid
van het evangelie. Dat woord mogen we spreken – naar elkaar en naar degenen die Hij
op onze weg brengt. Wat Hij zegt, bepaalt ons leven.

dinsdag 19 mei 1 Timotheus 4:10
‘… omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland [Redder]
is voor [lett.: van] alle mensen, inzonderheid voor [lett. van] de gelovigen.’ – Hier staat
wat we weten mogen, weten moeten. Wie is God? Heel eenvoudig staat er: ‘de levende
God.’ Met die waarheid kun je verder. God? Degene Die leeft, nabij is, bij jou en mij be-
trokken is. Jij mag rekenen op Zijn waarheid! Ja, Hij is er! Wie? De levende God!

woensdag 20 mei Jona 1:3
‘Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, weg van het aangezicht des He-
ren, en hij ging naar Jafo [Joppe] en vond een schip, dat naar Tarsis zou gaan; hij be-
taalde de vrachtprijs daarvan en ging scheep om met hen naar Tarsis te gaan, weg van
het aangezicht des Heren.’ – Jona’s naam betekent duif. God stuurt geen leger naar
Nineve, maar een duif. Daar moet de profeet uitroepen wat God de inwoners van die stad
wil laten weten. Het moet over zijn met hun ‘boosheid’ [vs.2]. Zij moesten horen wie God
is! N.B. ‘de levende God.’ Jona loopt weg en gaat scheep naar een stad, heel ver in het
westelijke deel van de Middellandse Zee. God houdt hem niet tegen, maar leert hem wel
de les van zijn leven.

donderdag 21 mei Jona 1:4-6
‘Maar de Here wierp een hevige wind op de zee en er ontstond een zware storm op de
zee, zodat het schip dreigde te worden stukgeslagen.’ – De zeelui wierpen de lading die
in het schip was, in zee om het daardoor lichter te maken. En Jona? Hij ‘was in het ruim
van het schip afgedaald, en hij had zich daar neergelegd en was in een diepe slaap ge-
vallen.’ Jona, zou je kunnen zeggen, wil mens zijn op zijn eentje. God zond hem naar
Nineve om Zijn naam over de stad uit te roepen. Daar kende men Hem niet. Jona roept
niet, hij zwijgt. Dan laat de gezagvoerder hem, wakker maken: ‘Sta op, roep tot uw god,
misschien zal die god onzer gedenken, zodat wij niet vergaan.’
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Als in ons leven een storm opsteekt, is het dan niet heerlijk, dat God je Zijn woord be-
wust maakt, misschien gesproken door iemand die net als jij Hem kent. En Hij? Hij is er,
Hij is ook in de storm, ook vandaag, de levende God, die naast je staat en met je gaat!

vrijdag 22 mei Jona 1:7-8
De zeelui werpen het lot en het lot valt op Jona! Ze stellen hem vragen: Wat is je werk?
Waar kom je vandaan? Wat is je land? Van welk volk ben je? Wat gebeurt er? Jona doet
waartoe God hem roept, hij zegt wie hij is en waart hij staat. ‘Ik ben een Hebreeër en ik
vrees de Here, de God des hemels, Die de zee en het droge gemaakt heeft.’ Jona zwijgt
niet, maar roept a.h.w. over de bemanning uit wie God is! Straks, weten wij, doet hij dat
ook in Nineve. Er zijn telkens weer momenten in ons leven, dat je, door Hem geleid, roe-
pen mag wie Hij is! Hij is de levende God, Die jou kent en wiens liefde er ook voor jou is.

zaterdag 23 mei Jona 1:8-17
Jona zegt: ‘Neemt mij op en werpt mij in zee, en de zee zal ophouden tegen u te woe-
den. (…) Daarna namen zij Jona op en wierpen hem in zee, en de zee hield op met woe-
den.’ – Zij hadden eerst God aangeroepen. En op het moment dat hij in het water terecht
komt, gaat de storm liggen.
Als het stormt en de discipelen het niet meer weten, legt de Heer het stormen het zwij-
gen op. In het stormen in je leven mag je bij Hem zijn. Uw woord bedaart de opgestoken
storm. Ja, Heer, ik mag bij U zijn!
Jona zei: Neem mij – vergelijk: Jezus zei ook: Neem mij, en laat die ander gaan!
In zee gekomen slokt een grote vis Jona op en hij is in het ingewand van de vis drie da-
gen en drie nachten! Vergelijk onze Heer: drie dagen en nachten in het graf.

zondag 24 mei Jona 2:1-5
Wat doe je, als je in de nacht zit, als je niet weet hoe het verder gaan moet? Ja, dan
zoek je het bij Hem, je bidt! Vanuit de diepte bidt Jona tot God. Dat doen profeten. Die
bidden, waar niemand bidt. Denk aan Gethsemane. Onze Heer bidt, als de discipelen
verbijsterd zijn en geen woorden hebben. Bidden, omdat de nood, de benauwdheid zo
groot is. God hoort Jona, Hij hoort je bidden – ook als je geen woorden vinden kunt. Je
mag bij Hem komen voor uitzicht, voor toekomst, maar ook: nabijheid nu. Hij haalt je
door het water thuis, zingt Psalm 68:23. Aan Zijn hand door de nacht in je leven. In de
benauwdheid zal Hij bij je zijn! Dank U wel, Vader!

maandag 25 mei Jona 2:6-10
Aan het slot van Jona’s gebed klinkt wat jij en ik hem kunnen nazeggen: ‘de redding is
des Heren.’ Vanuit benauwdheid komt Jona tot danken! Drie lijnen worden er getrokken:
benauwdheid, bevrijding, dank! U bent er, altijd, in elke situatie van ons leven; het is
geen stap zonder U! Mijn God en Vader, U bent mijn Redder, dank U wel!

dinsdag 26 mei Mattheüs 12:39-41
Onze Heer verwijst naar ‘het teken van Jona’: ‘Want gelijk Jona drie dagen en drie nach-
ten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde
zijn, drie dagen en drie nachten.’
Zoals Jona zich door de bemanning in zee werpen liet, gaf de Heer Zich in volkomen ge-
hoorzaamheid vrijwillig over in de handen van mensen. Zoals Jona in de buik van de vis
terecht kwam, kwam de Heer in het hart van de aarde. Levend erin en levend eruit – de
Heer wist waartoe Hij die weg ging – opdat uiteindelijk elk schepsel Hem kennen zal!

woensdag 27 mei Jona 2:9
‘de redding is des Heren’ – In het woord redding kom je de letters van de Hebreeuwse
naam van de Heer [Jeshoea] tegen. Die naam zegt alles: Redding is van Hem. Jij en ik
weten: onze Redder is God! En door Paulus hebben we leren zeggen: God is de Redder
van alle mensen! Niemand ziet Hij over het hoofd! Kijk maar op en zie op Hem! Hij is je
Redder! Hij is de levende God. Dat is toch om Hem telkens voor te danken!
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donderdag 28 mei Jona 2:2-9
Lees het gebed – je mag ook zeggen: het lied van Jona, en: de psalm die hij zingt – nog
eens door! Heel indringend geeft Jona weer wat hij beleefd heeft. En toch, toch was hij
ervan overtuigd: God zal mij levend uit het verderf wegtrekken [vs.6]. Zo zal God er in
ons leven elke dag zijn en ons niet loslaten! Op Hem en op zijn woord mag je rekenen!
Hij zegt het. Dus is het waar!

vrijdag 29 mei Johannes 14:6
‘Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan
door mij.’ – Wat een woorden spreekt de Heer! Als je zoekend bent – Hij is de weg. Door
die weg kom je bij de Vader. Hij is de waarheid – dat maakt duidelijk: wil je weten hoe
het zit in het leven en de toekomst – dan moet je bij Hem zijn – de God van de waar-
heid, die vol liefde is en Vader voor je zijn wil. Hij kent je, noemt bij je naam! Hij gaat
naast je.

zaterdag 30 mei 2 Timotheüs 2:11
‘Betrouwbaar is het woord: want indien wij gezamenlijk stierven, zullen wij ook geza-
menlijk leven.’ [CV] Wat een bijzonder woord is betrouwbaar. Daarin zit trouw, vast op
iets kunnen rekenen, vast op Iemand kunnen rekenen, wij kunnen rekenen op Hem!
Door onze Heer weten we wie God is en mogen we rekenen op en met wat Hij zegt.

zondag 31 mei 2 Timotheüs 2:19
‘Het vaste fundament van God evenwel staat, dit zegel hebbend: De Heer kent hen die
van Hem zijn, en: Laat ieder, die de naam van de Heer noemt, afstand nemen van onge-
rechtigheid.’ [CV]. Zo’n mooi beeld staat hier: Paulus spreekt over zegel. Denk ook aan
dat we verzegeld zijn. Dat wil niet anders zeggen dan: Wie zegt dat? Hij! Hij? Ja, de le-
vende God! Dat zegt Hij en het gaat hier over jou en mij!
U kent me, Vader! Ik wil het in alles vandaag weer van U verwachten.


