Leesrooster 2017 – 01

1 tot en met 31 januari 2017

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

zondag

1 jan.

Filemon 1: 8

maandag

2 jan.

Filemon 1: 8, 9a

dinsdag

3 jan.

Filemon 1: 8, 9a

‘Daarom, al zou ik volle vrijmoedigheid in Christus hebben om u te gelasten wat betaamt,
toch geef ik ter wille van de liefde de voorkeur aan een verzoek.’
Een nieuw jaar! Er wordt gesproken over nieuwe kansen en er zijn nieuwe ideeën voor de
toekomst. Ook klinken er allerlei goede voornemens voor 2017.
Ook ik vertel u van een goed voornemen. Paulus is de bemiddelaar tussen Filemon en
zijn weggelopen slaaf. Paulus als conflictcoach.
Hij richt zich tot Filemon en hij heeft als apostel gezag over Filemon. Maar Paulus gebruikt dit gezag helemaal niet. Hij zou hem kunnen ‘gelasten wat betaamt’. Hij doet het
niet en laat daarmee het gezag los. Dat lijkt heel risicovol.
Heel de wereld zoekt naar gezag en macht en naar heersen over een ander. Paulus niet.
Wat Paulus nu schrijft kan het voornemen zijn voor 2017, van mij, van u en van jou. Hij
schrijft:
‘… toch geef ik ter wille van de liefde de voorkeur aan een verzoek.’
Ter wille van de liefde (agape) komt er niet een nieuwe regel maar een verzoek.
Dit is EHBC voor de gemeente: Eerste Hulp Bij Conflicten.
Waarom?
Omdat de liefde heerst in de gemeente. Dan heeft een verzoek de voorkeur!
Morgen kijken we naar wat Paulus bedoelt met verzoek.
‘Daarom, al zou ik volle vrijmoedigheid in Christus hebben om u te gelasten wat betaamt,
toch geef ik ter wille van de liefde de voorkeur aan een verzoek.’
NCV1: ‘Daarom, veel vrijmoedigheid in Christus hebbend om jou te gebieden wat passend
is, 9a spreek ik je eerder vanwege de liefde aan.’
Misschien heeft u het wel eens gezien in de haven: een aantal binnenvaartschepen die
tegen elkaar liggen. Deze schepen liggen langszij. Even niet varen, even de schepen stil
gelegd en tijd om met elkaar te praten. Dat is het begrip dat Paulus hier bedoelt.
In het Grieks staat voor het woord verzoek: ’parakaleo’. Parakaleo is een van die mooie
Griekse woorden. Het betekent: langsbij-roepen. De NCV geeft hier: aanspreken. Aanspreken vanwege de liefde.
Dit is de sleutel van de oplossing van het conflict tussen deze twee mensen, die door God
geroepen zijn. Paulus legt de nadruk hier op de liefde.
De liefde is in staat om de vrede te herstellen en om beide mannen tot hun bestemming
te laten komen.
Vader, U heeft mij lief. Leer mij de ander lief te hebben.
‘Daarom, al zou ik volle vrijmoedigheid in Christus hebben om u te gelasten wat betaamt,
toch geef ik ter wille van de liefde de voorkeur aan een verzoek.’
NCV: ‘Daarom, veel vrijmoedigheid in Christus hebbend om jou te gebieden wat passend
is, 9a spreek ik je eerder vanwege de liefde aan …’
Moettochkunnen.nl is een website die aandacht vraagt om het gesprek aan te gaan over
het grijze gebied tussen een onschuldige grap of opmerking en ongewenst gedrag. De
vraag is: kunnen we alles maar tegen elkaar zeggen? Beschadigend, kwetsend en heersend over de ander?
Wat doet Paulus? Paulus gebruikt: parakaleo, aanspreken vanwege de liefde. Paulus laat
ons hier de weg zien die wij mogen bewandelen. Heel duidelijk laat hij zijn beweegreden
zien en zijn woorden zijn zeer zorgvuldig gekozen: hij heeft een ‘voorkeur’. Dit is de keu-
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NCV = Nederlandse Concordante Vertaling
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ze van Paulus. Hij kiest met zijn woorden voor het ‘langsbij-roepen’ van Filemon, vanwege de liefde.
Lees ook Efeziërs 4:29:
‘Maar als gij een goed woord hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij die het horen,
genade ontvangen.’
Vader geef dat ik een navolger van Paulus mag zijn en mijn woorden zorgvuldig mag
kiezen, zodat er genade kinken mag.

woensdag

4 jan.

Filemon 1: 9a

donderdag

5 jan.

Filemon 1: 9b

vrijdag

6 jan.

Filemon 1: 9b

‘… spreek ik je eerder vanwege de liefde aan …’ [NCV]
Aanspreken komt van het Griekse ‘parakaleo’.
Parakaleo heeft ook de betekenis van aanmoedigen! Hij moedigt Filemon aan om vanuit
de liefde te handelen.
Lichamelijke moed is in onze tijd volop te zien; denk aan het levensgevaarlijke skischans
springen of slalommen van de berg af op topsnelheid. Lichamelijke moed wordt in de
media volop geprezen en de eerste plaats is voor degene met de meeste moed.
Lichamelijke moed en fysieke kracht worden ons voortdurend als doel voor ogen gesteld.
Paulus aan-moed-iging naar Filemon gaat over de liefde. Vreemd genoeg is deze moed in
het leven veel belangrijker dan lichamelijke moed. Elkaar aanmoedigen in de liefde is niet
alleen voor degene die de eerste plaats haalt, maar voor allen! Dat is wat Paulus ons
meegeeft. Die aanmoediging is er ook voor u, voor jou en voor mij.
Vader, U plaatst mij tussen broeders en zusters om elkaar onderling aan te moedigen in
de liefde.
‘Nu het zó met mij is, dat ik, Paulus, een oud man ben, thans bovendien een gevangene
van Christus Jezus …’ [NBG]
Misschien herkent u het onderstaande.
‘Jongens, vandaag komt opa op bezoek en jullie moeten rustig zijn, want opa is al heel
oud, hij is al tachtig. Niet druk doen en ook niet wild spelen.’
Paulus schrijft: ‘Nu het zó met mij is, dat ik, Paulus, een oud man ben …’
Paulus schrijft aan Filemon dat hij een oud man is en bovendien een gevangene. Dan lijkt
het erop, dat hij zichzelf weg-kwalificeert als bemiddelingscoach.
Ernest Hemingway heeft ooit het boek ‘The Old Man and the Sea’ geschreven, over een
oude man en de zee. De oude visser werd miskend, maar zocht zo naar erkenning. Hij
miste de kracht van een jonge man en voelt zich door zijn ouderdom te kort schieten.
Vraagt Paulus nu om medelijden voor zichzelf, in het spelende conflict? Stop nu met ruzie
maken, want ik ben al zo oud en bovendien een gevangene; geef mij een rustige oude
dag! Legt hij hiermee een psychische en morele druk op Filemon?
Denk vandaag eens over de betekenis van oude mensen. Morgen kijken we wat Paulus
eigenlijk heeft geschreven.
‘Nu het zó met mij is, dat ik, Paulus, een oud man ben, thans bovendien een gevangene
van Christus Jezus …’
‘Ik, Paulus ben een oud man.’
De NCV zegt: ‘… nu het zo is, dat ik, Paulus, op leeftijd ben, thans echter ook gebondene
van Christus Jezus.’
‘Op leeftijd ben’ komt dichtbij een oud man. Wat zegt het Grieks?
‘Presbutes’ is het woord dat gebruikt wordt door Paulus. Het betekent: op leeftijd, bedaagd, een oudere man. Daar tegenover staat: een jonge man met wilde haren.
Paulus wil met presbutes juist benadrukken dat er een zekere rijping in het leven heeft
plaatsgevonden.
Iemand op leeftijd heeft in ieder geval één verschil met een jong persoon, dat zijn de
levensjaren.
Wat is er gebeurd in de jaren van het leven van Paulus?
- In zijn jonge jaren is hij opgeleid aan de voeten van Gamaliël en kreeg onderwijs
van de wet.
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Lees handelingen 26:4
4
Het is alle Joden bekend welk leven ik sinds mijn vroegste jeugd te midden van mijn
volk en in Jeruzalem heb geleid; 5 ze kennen me lang genoeg om te kunnen bevestigen
dat ik als Farizeeër volgens de strengste richting van onze godsdienst heb geleefd.
[NBV2]
- Een vervolger van de gemeente.
Lees Filippenzen 3:6
‘… naar mijn ijver een vervolger van de gemeente …’
- De grote verandering in het leven van Paulus.
Lees handelingen 9:4
‘… “Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?” En hij zeide: “Wie zijt Gij, Here?” En Hij zeide:
“Ik ben Jezus die gij vervolgt.”’
Morgen kijken we verder wat het klimmen van de jaren Paulus heeft gebracht.

zaterdag

7 jan.

Filemon 1: 9b

zondag

8 jan.

Filemon 1: 9b

‘Nu het zó met mij is, dat ik, Paulus, een oud man ben, thans bovendien een gevangene
van Christus Jezus …’
Tijdens het ouder worden heeft Paulus enorme lessen geleerd. Hij zegt over de opleiding
in zijn jonge jaren (Filippenzen 3:7-8):
Ik was ‘6 … naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. 7 Maar alles wat mij winst was,
heb ik om Christus wil schade geacht, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here,
dat alles te boven gaat. Om Zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor
vuilnis …’
Hij heeft zijn evangelie direct van de opgestane Heer ontvangen.
Lees ook Filippenzen 3:10:
‘(Dit alles) om Hem te kennen en de kracht Zijner opstanding en de gemeenschap aan
Zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden.’
Het ouder worden van Paulus in een notendop: opgeleid onder de wet en een hard man
geworden; na zijn ontmoeting met Christus heeft hij de weg ontdekt van de kracht van
de opstanding en ook de gemeenschap aan Zijn lijden.
Het ouder worden gaat samen met toenemen van lijden, een weg die vaak moeilijk is.
Die weg heeft Paulus gevormd en mag ook onze weg vormen.
Wat heeft het hem gebracht? Lees morgen verder!
‘Nu het zó met mij is, dat ik, Paulus, een oud man ben, thans bovendien een gevangene
van Christus Jezus …’
Wat bracht het leven Paulus als presbutes [Grieks: oud man]. Als hij de brief aan de
Kolossenzen en de brief aan Filemon schrijft, noemt hij zichzelf een ‘presbutes’.
Net als in de andere brieven die in deze periode van zijn leven zijn geschreven, wordt het
volgende duidelijk: genade, liefde en verzoening.
De genade van het evangelie heeft zich een weg gebaand door het leven van de op leeftijd zijnde apostel – en dat met grotere pracht dan ooit te voren. Zijn leeftijd heeft hem
niet zuur gemaakt, maar hem veeleer zachter gemaakt.
Als we ouder mogen worden, kunnen we terugkijken naar de weg die we zijn gegaan. Bij
het omkijken zien we de weg die God met ons is gegaan; de lessen die we onderweg
hebben geleerd; dat Hij in alle situaties nabij is geweest, hoe het ook ging; bij het afscheid nemen van onze jeugdige kracht; bij het afscheid van geliefden die we moeten
missen – in alles mochten en mogen wij de aanwezigheid van God ervaren.
Dat was ook zo bij Paulus: Paulus werd gestenigd, mishandeld, verdronk bijna en werd
voor dood achtergelaten. Was Paulus niet in staat om een betere levensloop te vinden?
Morgen verder.
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NBV = Nieuwe Bijbelvertaling (2004) van het Nederlands Bijbelgenootschap.
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maandag

9 jan.

Filemon 1: 9

‘Nu het zó met mij is, dat ik, Paulus, een oud man ben, thans bovendien een gevangene
van Christus Jezus …’
Was Paulus in staat om een rustiger leven te leiden?
Lees eens handelingen 21:13:
‘Toen antwoordde Paulus: “Wat doet gij, dat gij mijn hart week maakt? Want ik voor mij
ben bereid, niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor de
naam van de Here Jezus.” En toen hij niet te overreden was, hielden wij ons stil en zeiden: “De wil des Heren geschiede.”’
Dit was het leven van Paulus: de wil des Heren geschiede!
In vreugde en blijdschap, in lijden en verdriet: Hij is nabij!
Paulus schrijft deze brief aan Filemon en noemt zichzelf een ‘presbutes’, een man die op
leeftijd is. Dan bedoelt hij: een man met levenservaring om te wandelen met God in alle
situaties. Hij wist wat een leven is in overvloed en ook wat een leven is in armoede.
En met dit leven en met deze wandel-met-Godkennis gaat Paulus bemiddelen tussen Filemon en Onesimus.
Stil zijn voor opa? Jazeker, wees stil om te luisteren naar opa’s en natuurlijk ook naar
oma’s die wandelen met God!
Dank U voor zulke oma’s en opa’s!

dinsdag

10 jan.

Filemon 1: 10

woensdag

11 jan.

Filemon 1: 10

‘Ik spreek jou aan over mijn kind, dat ik in mijn boeien verwekte, Onesimus …’ [NCV]
Paulus bemiddelt in de gespannen situatie tussen Filemon en de weggelopen slaaf Onesimus. In deze brief noemt hij de naam van de slaaf nu voor het eerst.
Wederom is hier het mooie woord ‘parakaleo’ (‘langsbij’-roepen/aanspreken).
Filemon leest nu over de slaaf.
Natuurlijk heeft hij daar in de tijd dat Onesimus weg was over nagedacht.
Filemon was een succesvol zakenman en zeker niet onvermogend. En hij was gelovig
geworden door de boodschap van Paulus.
Het bezitten van slaven was in die tijd een gewone zaak. Net als bij alle bezittingen vergt
het tijd en zorg. Zo ook als iemand slaven bezat.
Wat zijn de logische overwegingen die een slaveneigenaar kan maken in deze situatie?
Weglopen mag niet, dan volgt er straf. En dat was best heftig; de doodstraf was niet ongewoon.
Hoe voorkom ik dat er meer slaven weglopen? Waar is hij heengegaan? Zal ik … méér of
minder … slaven nemen? Scherpere regels maken?
En dan komt Paulus met zijn brief.
Ik roep je ‘langsbij’, Filemon. ‘Langsbij’-roepen is de uitwerking van het goed verstaan
van het evangelie.
Vader, ik dank U voor het evangelie.
‘Ik spreek jou aan over mijn kind, dat ik in mijn boeien verwekte, Onesimus …’
Onesimus is een ‘geestelijk’ kind van Paulus; Filemon is dat trouwens ook. Onesimus lijkt
van weinig belang, een slaaf, niet echt in tel in de wereld, niet hoog op de maatschappelijke ladder, nee, een slaaf moet gehoorzamen aan een ander.
De reden dat Onesimus is weggelopen van Filemon wordt niet vermeld en dat maakt allerlei speculaties mogelijk. De oorzaak van het weglopen is niet vermeld, omdat het niet
nodig is, er was ‘een’ reden.
Duidelijk is wel dat Filemon door het vertrek van Onesimus is benadeeld.
Onesimus kan worden gezien als een beeld van hen die uit de volkeren zijn afgedwaald
van God om ‘een’ reden, maar die de vrucht zijn geworden van Paulus boodschap, zoals
Onesimus dat ook was. De teruggekeerden naar God zijn goede slaven geworden – dat
zullen we later in de brief tegenkomen. Door het vertrek van hen die afdwaalden is God
benadeeld, zoals Filemon benadeeld werd.
Paulus is de middelaar tussen Onesimus en Filemon. Christus is de middelaar tussen God
en ons.
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Niemand kon de daad van Onesimus, het weglopen bij zijn meester, goedkeuren, maar
God maakte het tot een zegen – niet alleen voor Onesimus, maar ook voor zijn meester
Filemon en ook voor Paulus. Allen werden er door verrijkt.
In deze tijd zou Paulus zeggen: het is een win-winsituatie! Dat is ook precies de boodschap van het evangelie: een win-winsituatie!
Denk er vandaag eens over na en dank Hem voor Zijn plan.

donderdag

12 jan.

Filemon 1: 10

vrijdag

13 jan.

Psalm 70:5

zaterdag

14 jan.

Romeinen 15:1

‘Ik spreek jou aan over mijn kind, dat ik in mijn boeien verwekte, Onesimus …’
Het doel van Paulus als middelaar is om de twee partijen weer samen te krijgen.
Onesimus was gevlucht en is Paulus tegengekomen. De brief laat ons niet weten of deze
ontmoeting toevallig was, of dat Onesimus van het begin af al op zoek was naar Paulus.
Omdat het niet duidelijk vermeld wordt, is het niet noodzakelijk om het precies te weten.
Zo is ook de manier waarop wij zijn gaan geloven voor een ieder verschillend – schijnbaar toevallig, of misschien al lang op zoek geweest. Het gaat erom, dat God je heeft
gevonden.
Paulus verwekte Onesimus, dat is niet biologisch maar geestelijk. Er is een geestelijke
verbinding tot stand gekomen. Paulus heeft dus uitvoerig verteld van het evangelie, van
Gods plan met deze wereld; Zijn plan met Onesimus zelf! Ook de werking van genade en
liefde. Dat zou de reden geweest kunnen zijn om naar Paulus toe te vluchten.
Levend nu in 2017 kan dat voor jou ook een reden zijn om naar Paulus te vluchten. Om
te horen van Gods plan voor jou!
Vader, ik dank U voor Uw plan met mij en met al degenen die mij lief en dierbaar zijn,
amen.
‘Laten in U jubelen en zich verheugen, allen die U zoeken
en laat hen voortdurend zeggen:
“Mag Alueim [God] verheven zijn”, zij, die Uw redding liefhebben.’
Verblijd je in die ene God, Die liefde is. Dat kun je met elkaar doen.
Deze dag is er een waarin je de redding door Hem ervaart, in grote en kleine dingen.
Dank Hem voor de uitreddingen die Hij geeft. In alle nood en behoeften die wij hebben:
Hij is nabij!
Dank U voor Uw nabijheid.
‘Wij nu die sterk zijn, zijn gehouden de zwaktes van de onsterken te dragen en niet onszelf te behagen.’
De weg van de liefde van God wordt hier gewezen. Het is gemakkelijk voor de sterken,
die leven van genade, kritisch te kijken naar de zwakken. Liefde zal echter een andere
houding teweegbrengen. Dan wordt het voor de zwakkeren ruim en aangenaam om in de
gemeente te zijn. Omzien naar elkaar, goed om te doen.

zondag
15 jan. Psalm 103:8
‘Barmhartig en genadig is IEUE [Ik ben],
geduldig, en rijk aan goedgunstigheid …’

Zo is God: warmhartig, vol van genade. Hij betoont veel goede gunsten aan de mens,
aan u, jou en mij.
Wanneer wij misschien wat koud zijn, warmt Hij ons met Zijn liefde.
Steeds te horen Wie Hij is, is goed. Als anderen koel reageren, kunnen wij dat beantwoorden vanuit God(?). Niet lik op stuk geven, maar Zijn liefde betonen. Dat werkt!

maandag

16 jan.

Efeziërs 1:2

‘Genade voor jullie, en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.’
Heerlijk, dat dit in elke brief naar ons toekomt. Wat heb je meer nodig? De nadruk ligt op
de ontvangen genade van God. Daardoor heb je volle vrede. Je weet je met God verzoend.
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Naarmate dat besef sterker wordt, kun je het ook aan anderen doorgeven. Genade doen
en vrede doen. Dat is geen opdracht, geen moeten. Het komt vanzelf uit een hart vol
genade naar die ander.

dinsdag

17 jan.

1 Johannes 1:5

woensdag

18 jan.

2 Corinthiërs 13:13

donderdag

19 jan.

Lucas 10:40

vrijdag

20 jan.

Lucas 10:41

zaterdag

21 jan.

Lucas 10:42

zondag

22 jan.

Romeinen 8:18

‘… God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.’
Schrijvend aan Israël maakt Johannes iets geweldigs over God bekend: God is licht.
Alle licht in de schepping is aan God te danken. Wanneer Hij dat terughoudt is sprake
van duisternis, zoals te lezen in Genesis 1:2. Het ware, geestelijke licht komt door Zijn
woord naar ons toe. Het is doordringend en brengt misschien wel iets in ons leven naar
voren, waarvan we zeggen: daar moet ik met Vader over spreken.
Doe dat! Bij Hem staat de deur altijd open.
‘De genade van de Heer Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van
heilige geest is met jullie allen. Amen.’
Net als de opening van de eerste brief aan hen sluit Paulus af met deze hele fijne woorden. Genade en liefde leiden onherroepelijk tot gemeenschap, door de geest van God.
Met elkaar optrekken in genade, met die diepe vrede in het hart moet dat mogelijk zijn.
Genade schenken, het is ons niet aangeboren. God onderwijst ons in Zijn leerschool –
samen leren we van Hem.
‘Martha werd echter zeer in beslag genomen door veel dienen en zij kwam erbij staan en
zei: Heer, bekommert U er zich niet om dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar
dan dat zij mij moet helpen.’
Martha’s zijn wij soms, in beslag genomen door veel dienen. We kunnen zo druk bezig
zijn de Heer te dienen en anderen te helpen, dat we hetzelfde denken als wat Martha zei.
De Heer onderbrak Zijn spreken voor de opmerking van Martha en luisterde naar haar.
Wij, mensen zien veel dingen die gedaan moeten worden. De Heer kijkt toch anders:
vanuit de rust, mét Vader. Ga zo deze dag in.
‘De Heer echter antwoordde en zei tot haar: Martha, Martha, je maakt je bezorgd en
druk om veel dingen, maar één ding is nodig …’
Wij als gelovigen zijn vaak menselijk bezig. De Heer wijst die drukke en bezorgde Martha(s) terecht.
Vandaag zijn ongetwijfeld weer veel dingen nodig, we maken ons er druk over. Op zich
niet verkeerd. Wanneer echter ons geloof in het gedrang komt en weggedrukt wordt,
verschillen we niet van anderen. Die zijn net zo bezorgd en druk over van alles. Het gaat
om Hem, ga vanuit die rust in en met en door Vader!
‘… maar één ding is nodig; want Maria heeft het goede deel gekozen, dat van haar niet
zal worden weggenomen …’
De naam Maria, in Hebreeuws Mirjam, zou kunnen betekenen: geliefd door.
De Heer had haar en Martha even lief, net als alle anderen die Hij ontmoette. De kritische, druk zorgende Martha kreeg dit te horen. Zij had kritiek. De Heer zegt dat Maria
iets voorleefde dat goed is. Daarom nam Hij dat niet van haar weg.
Het horen van Zijn woord is kostbaar en zet je in de juiste richting: naar Vader. Vertrouwen groeit, rust en vrede werken in je hart.
Dank U, Vader, dat ik steeds kan luisteren naar U.
‘Want ik ben ervan overtuigd, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons onthuld zal worden.’
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We lijden in ons leven, soms veel en intens. De belofte is, dat dat omgezet wordt in heerlijkheid. God laat niet los, Hij heeft je lief. Hij draagt ook door deze dag. Hij kent je pijn,
je verdriet en je moeite; Hij geeft wat nodig is, zodat je in Zijn rust en vrede kan gaan.
Vader, dank U wel voor Uw zorgende liefde.

maandag

23 jan.

Jesaja 57:15

dinsdag

24 jan.

Romeinen 14:13

‘Want zo zegt IEUE [Ik ben], hoog en verheven, Die in de toekomst woont en heilig is
Zijn Naam: Ik tabernakel in een hoge en heilige plaats, en bij de verbrijzelde en nederige
geest, om de geest van de nederige in leven te bewaren en in leven te behouden het hart
van de verbrijzelden.’
Wanneer je hart kapot is door wat gebeurde, of door wat anderen hebben gezegd en gedaan, kun je je verlaten voelen. Maar hier, in dit woord, vinden we troost, in dit wat de
oude profeet zegt. God is bij je, om troost te geven en een proces van heling op gang te
brengen. Hij verlaat je nooit. Hij woont hoog, maar tegelijk is Hij door Zijn geest nauw
bij jou en je hart en je omstandigheden betrokken.
Vader, dank U voor Uw troost en liefde voor mij.
‘Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven.’
Het is zo makkelijk bij de ander iets te ontdekken dat je ergert. Daar dan een oordeel
over geven is ons aangeboren, zo lijkt het.
Dit woord wijst ons een andere weg: alles doen om voor de ander geen aanstoot (of iets
dergelijks) te zijn of te geven. Paulus zou bij wijze van spreken de rest van zijn leven
geen vlees meer eten als iemand daar aanstoot aan neemt.
Zo fijngevoelig zijn wij vaak niet.
Heer, dank U dat ik van U dagelijks iets kan leren. Geef de kracht en het inzicht om dat
ook te kunnen. U geeft het ook. Amen.
De komende dagen lezen we uit hoofdstukken van de brief aan de Romeinen. Of je leest elke dag
het aangegeven hoofdstuk met daarin de vermelde verzen, of: je leest de genoemde verzen. Telkens staat er bij waarom het in deze verzen gaat!

woensdag

25 jan.

Romeinen 3: 23-26

rechtvaardiging

donderdag

26 jan.

Romeinen 5:8-11

verzoening

vrijdag

27 jan.

Romeinen 8:31-39

verzoening

zaterdag

28 jan.

Romeinen 12:9-13

gedrag

We mogen Gods Woord openen en ons telkens opnieuw laten bepalen bij Zijn handelen.
Daar mogen we Hem voor danken. Zijn woorden geven je richting. Dát herkennen we in
elkaar! Aan wat God zegt, willen wij niet gewend raken.
Als je hoort wat er staat en wat dat uitwerkt, ga je toch danken. Hem danken voor wat
Hij in de Zoon voor jou, voor ons – en: voor allen! – gedaan heeft.
De verzen van vandaag – daar ga je van zingen! Alles wat jou en mij door God toevalt,
klinkt hier! Het is steeds ‘in Christus’ . Voor zondaren gestorven, door Zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem gered van de toorn, met Hem verzoend door de dood Zijns Zoons …
Bij elke stap die klinkt, zeggen we toch samen:
Vader, dank U wel!
Alles is op Hem gericht! God wordt de lof gebracht. Hij is vóór ons! Niets kan jou en mij
scheiden van de liefde van Christus.
Hoe wij dat in beeld gekregen hebben? In Christus Jezus, onze Heer. Het is toch overstromende genade om te horen, dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van
God, die in Christus Jezus, onze Heer, is!
Hoe Gods liefde in ons leven blijkt? Daar heb je deze verzen voor!
12x zegt Paulus hoe jij en ik ons gedragen, hoe we dienen mogen:
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‘- De liefde zij ongeveinsd.
- Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.
- Weest in broederliefde elkander genegen,
- in eerbetoon elkander ten voorbeeld,
- in ijver onverdroten,
- vurig van geest,
- dient de Here.
- Weest blijde in de hoop,
- geduldig in de verdrukking,
- volhardend in het gebed,
- bijdragend in de noden der heiligen,
- legt u toe op de gastvrijheid.’

zondag

29 jan.

Romeinen 14:9-12

gedrag

maandag

30 jan.

Romeinen 15:14-16

gedrag

dinsdag

31 jan.

Romeinen 16:25-27

verzoening

Dit zijn verzen met uitzicht – ‘voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven’ ! Wat God jou en mij geeft, mag vorm krijgen, ook naar elkaar! Jij en ik buigen onze
knieën nu al; straks zullen de knieën van allen zich buigen … voor Hem! U bent God, Vader en Redder. Wat een heerlijk plan hebt U!
Dit zijn weer woorden om hardop te lezen, en: om God te danken voor de ‘van Hem geschonken genade’. Die zal uitwerken tot eer van Hem!
Wie is God? Wat geeft Hij jou? Dat is toch om stil van te worden.
Misschien zeg je zoals ik: Ik ga deze verzen vandaag een aantal keren lezen. Ik word
hier stil van. ’Hem nu, die bij machte is u te versterken – naar mijn evangelie en de prediking van Christus Jezus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken.’
Vader, dank U wel, dat U ons hart voor deze woorden geopend hebt!
Vers 27 sluit dit hoofdstuk én deze brief heerlijk af: ‘Hem, de alleen wijze God, zij door
Christus Jezus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid [lett.: tot in de eon van de eonen]!
Amen.’
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