Leesrooster 2016 – 01

1 tot en met 31 januari 2016

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

vrijdag

1 jan.

Kolossenzen 3:1

zaterdag

2 jan.

Kolossenzen 1:1-2

zondag

3 jan.

Kolossenzen 1:2

maandag

4 jan.

Kolossenzen 1:2

dinsdag

5 jan.

Kolossenzen 1:2b

woensdag

6 jan.

Kolossenzen 1:2b

‘… zoekt wat boven is, waar Christus is, aan Gods rechterhand zittend.’ – Vandaag is het
1 januari 2016, een nieuwe dag, een nieuw jaar. Vandaag wensen we elkaar het beste
toe en hebben misschien zelfs wel goede voornemens.
Voor iedereen is 2015 verschillend verlopen, vreugde en verdriet is er geweest. In dit
alles is onze blik gericht op boven, omhoog kijkend en het van Hem verwachtend. Dit
wens ik u toe: zoekt wat boven is! Voor vandaag en ook voor dit jaar. Dit is een belangrijke tekst uit het midden van de Kolossenzenbrief. De komende dagen wil ik met u kijken naar het eerste hoofdstuk van deze brief. Tot ziens!
‘Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, en Timotheüs, de broeder, aan
de heilige en gelovige broeders in Christus te Kolosse …’ – Dit is de aanhef van de Kolossenzenbrief. Paulus maakt direct duidelijk wat zijn taak is: hij is apostel van Christus Jezus, een afgevaardigde! En dat van Godswege. Door Gods wil is Paulus geroepen tot een
enorme taak. Paulus was er vast van overtuigd.
Het is dezelfde God Die jou roept. Ook dat is vast en zeker.
‘… aan de heilige en gelovige broeders in Christus …’ – Paulus richt deze brief aan heilige
en gelovige broeders, dat is inclusief de zusters. Misschien vraag je jezelf af: ben ik heilig? Dit woord heilig betekent ‘apart gezet’.
God is Degene Die jou heeft geroepen en daarmee heeft Hij jou apart gezet. Dat was niet
alleen voor gisteren en eergisteren, dat is voor vandaag. Misschien is het een moeilijke
dag voor je. Weet dan: je bent een heilige.
‘… aan de heilige en gelovige broeders in Christus …’ – Paulus noemt jou een gelovige
broeder/zuster in Christus. Christus is die verbindende schakel tussen ons. Wie is Christus? Christus is de Zoon van God, Die Zijn leven heeft gegeven voor jou, Die voor jou
stierf aan het kruis en op de derde dag opstond uit de doden.
Van deze Christus maak jij deel uit, jij en ik, wij met elkaar. Dat verbindt jou aan mij.
‘Genade en vrede zij u van God, onze Vader …’ – Dit is de wens van Paulus voor de lezer
van zijn brief. Op dit moment ben jij de lezer van deze woorden. Paulus is een broeder
van jou en hij wenst jou de vrede van God toe. In Israël zeggen de mensen tegen elkaar:
Shalom. Zij wensen elkaar vrede toe. Dat is mooi, dat is een begin.
Paulus noemt hier de vrede van God. Dat is de vrede die God Zelf heeft. Hij heeft vrede
met Zijn schepping. Hoe kan dat? Dat kan omdat Hij alles overziet, vanaf het begin, de
weg en de eindbestemming. Daarin heeft Hij vrede.
Paulus wenst jou die vrede toe, ook voor vandaag.
‘Genade en vrede zij u van God, onze Vader …’ – Paulus noemt hier God onze Vader.
Waarom is dat? Waarom de toevoeging van Vader? Paulus benadrukt die nauwe band
tussen God en jou! God is jouw hemelse Vader en daarmee ben jij een zoon van Hem.
Daar moet je misschien wel even over nadenken. Jij bent een zoon/dochter van de
Schepper van hemel en aarde.
Ga vandaag op pad als een zoon van God!
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donderdag

7 jan.

Kolossenzen 1:3

vrijdag

8 jan.

Kolossenzen 1:3

zaterdag

9 jan.

Kolossenzen 1:5

‘Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd biddend voor jullie …’ –
Paulus en Timotheus danken de God in hun gebeden voor de heiligen en gelovigen.
Waarom gaan zij danken? Paulus combineert bidden met danken. Misschien vraag je nu:
moet ik dan voor het één bidden en voor het andere danken? Moet ik dan danken voor
die moeilijke dingen die ik vandaag moet gaan doen. Nee, in gebed mag je alles bij Vader brengen, alle moeilijke dingen en dan mag je Hem danken dat Hij aan jou altijd het
beste zal geven, naar Zijn raadsbesluit, omdat Hij alles overziet. Vader heeft daar rust in
en daarmee komt er rust in jouw hart.
Dank Hem en neem die rust vandaag met je mee.
‘Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd biddend voor jullie,
horend over jullie geloof in Christus Jezus en over de liefde die jullie hebben voor al de
heiligen …’ – Paulus en Timotheüs bidden en danken voor de Kolossenzen. Wat hebben
zij gehoord over hen? Zij hebben gehoord van hun geloof en van de liefde die onderling
heerst tussen de heiligen, de liefde die er is tussen degenen die door God ‘apart zijn gezet’. Het begint met geloof en daaruit voort vloeit dan de liefde naar de anderen toe. Dat
mag voor ons een groot voorbeeld zijn.
Deze dag…, wat er gaat gebeuren…, hoe ik mij zal voelen…, het is niet bekend. Maar mijn
geloof en jouw geloof in onze Heer Jezus Christus mag bekend worden, en ook de liefde
die wij mogen hebben voor de anderen die God heeft geroepen.
Neem het mee, vandaag in al je gesprekken.
‘… vanwege de verwachting voor jullie gereserveerd in de hemelen, waarover jullie tevoren hebben gehoord in het woord der waarheid van het evangelie …’ – Met deze woorden
begint Paulus met een nieuwe dimensie: onze verwachting in de hemelen. Met deze verwachting brengt Paulus zicht op iets wat een mens niet kan bedenken. Paulus heeft deze
info dan ook ontvangen van de opgestane Zoon van God: Christus.
Dit is evangelie, een goede boodschap! Deze verwachting is een belofte van God aan jou.
Neem deze belofte vandaag mee.

zondag

10 jan.

Kolossenzen 1: 6-8

maandag

11 jan.

Kolossenzen 1:6-8

‘… vanaf de dag dat jullie de genade van God in waarheid hoorden en erkenden, zoals
jullie het leerden van Epafras, onze geliefde medeslaaf, die voor ons een trouwe dienaar
van Christus is, die ook jullie liefde in de geest aan ons duidelijk maakt.’ – Deze Epafras
wordt in de bijbel een paar keer genoemd. Hij was net als Paulus en Timotheüs een slaaf
van Christus.
De naam Epafras betekent: vriendelijk of geliefd. Paulus noemt hem: een trouwe dienaar
van Christus.
Dit is natuurlijk allemaal heel fijn, maar in deze tekst staat iets bijzonders. Epafras heeft
de Kolossenzen verteld over de genade van God; hij heeft het hen geleerd. Zo mag onze
dag vandaag ook zijn: vertel van de genade van God en deel in de positie van Epafras;
wees geliefd!
Morgen gaan we verder met de boodschap van Epafras.
‘… vanaf de dag dat jullie de genade van God in waarheid hoorden en erkenden, zoals
jullie het leerden van Epafras, onze geliefde medeslaaf, die voor ons een trouwe dienaar
van Christus is, die ook jullie liefde in de geest aan ons duidelijk maakt.’ – De Kolossenzen hebben Paulus nooit ontmoet. Epafras is daar wel geweest. Hij heeft hen geleerd van
de genade van God, naar de boodschap van Paulus. Epafras is een voorbeeld van een
trouwe dienaar. Hij vertelt van de liefde in de geest, die hij gezien heeft bij de Kolossenzen.
Wandel vandaag net als deze Kolossenzen in de liefde van Gods geest.
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dinsdag

12 jan.

Kolossenzen1:9

woensdag

13 jan.

Kolossenzen 1:10

donderdag

14 jan.

Kolossenzen 1:11

vrijdag

15 jan.

Kol 1: 13

zaterdag

16 jan.

Kolossenzen 1:15

zondag

17 jan.

Psalm 70:5

maandag

18 jan.

Psalm 70:6

‘Derhalve houden ook wij vanaf de dag dat wij dit hoorden niet op voor jullie te bidden en
te verzoeken dat jullie vervuld worden met de erkenning van Zijn wil in alle wijsheid en
geestelijk inzicht …’ – Epafras heeft Paulus verteld van de liefde voor Gods geest van de
Kolossenzen. Vanaf de dag dat hij dit gehoord heeft, stopt Paulus niet om voor hen te
bidden, opdat de Kolossenzen vervuld mogen worden met de erkenning van Zijn wil.
God is met jou op weg, ook vandaag. Volg het voorbeeld van Paulus en bid en vraag aan
God of Hij Zijn wil aan jou bekend maakt.
‘… zodat jullie de Heer waardig wandelen …’ – Het woordje ‘zodat’ geeft aan dat er iets
aan vooraf gaat als we de Heer waardig willen wandelen. Het is nodig dat we eerst de
Heer leren kennen; dat we goed weten Wie Hij is. In dit hoofdstuk laat Paulus zien wat
de betekenis is van de Zoon van Gods liefde. Hij geeft aan degenen die Hij roept Zijn
woord om het te beseffen. Hij roept jou, sla het open en lees dit hoofdstuk.
‘….met alle kracht krachtig gemaakt …’ – Hoe wordt je krachtig gemaakt? Door het besef
van wie die ene God is. De kracht van een mens stelt niet zo heel veel voor; een ziekte
kan zich zomaar openbaren. Elke dag worden we geconfronteerd met eigen zwakheden
op elk gebied en op elk terrein. Maar Zijn kracht, daar gaat het om. Denk aan Filippenzen
4:13 – ‘Ik vermag alle dingen in Hem, Die mij kracht geeft.’
Hij geeft kracht aan jou, ook voor deze dag.
‘Die ons bergt uit het volmachtsgebied van de duisternis en ons overzet in het koninkrijk
van de Zoon van Zijn liefde …’ – Hij haalt ons uit de duisternis en zet ons in het licht.
Als mensen kijken we vaak naar ons menselijk onvermogen. Dat heeft hier geen invloed.
Hij is Degene Die ons overplaatst. Dat doet HIJ, onze God en Vader. Hij heeft je gehaald
uit de duisternis en Hij belooft je te zetten in het gebied van de Zoon van Zijn liefde.
Neem deze belofte voor vandaag met je mee.
‘Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping.’ – Dit
gedeelte is het hoogtepunt van deze brief; hier wordt de heerlijkheid van de Zoon van
Gods liefde in al Zijn luister beschreven. Hier lezen we Wie Hij, de Zoon van Gods liefde,
is. Hij is de Eerstgeborene; Hij is het Hoofd van de gemeente, de ekklesia. Hij is Degene
Die jou voedt en koestert.
Hoe dat Hij dat? Hij geeft Zijn woord. Het woord belooft jou: jij bent belangrijk en IK
houd van je. Bedenk dat deze dag.
‘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.’ – Je in de grote
God verheugen, dat is wat we met de Psalmist doen. Deze dag is er een waarin je de
redding door Hem ervaart, in grote en kleine dingen. In alles met je hart te weten van
dat heerlijke: Hij redt uit, geeft je kracht in alle nood en in de behoeften die wij hebben.
‘… en ik ben ootmoedig en behoeftig, O Alueim [God], haast U tot mij!
Mijn Hulp en mijn Bevrijding bent U, O IEUE [Ik ben], blijf niet wachten!’ – Deze uitroep is
in nood. Elke dag kent zijn ups en downs in jouw, uw en mijn leven. Zo’n hartekreet kun
je zomaar midden op de dag of in de nacht hebben, als het er erg op aan komt. Die grote
Helper houdt je vast. Niet ver weg is Hij!

3

dinsdag

19 jan.

Galaten 6:2

woensdag

20 jan.

Filippenzen 4:5

donderdag

21 jan.

Filippenzen 4:6

vrijdag

22 jan.

Mattheüs 11:28

zaterdag

23 jan.

Lucas 1:46-48

zondag

24 jan.

1 Corinthiërs 13:4

maandag

25 jan.

1 Corinthiërs 15:10

dinsdag

26 jan.

Romeinen 8:18

‘Draagt elkaars lasten, en vervult zo de wet van Christus.’ – De wet van Christus is de
liefde van God. Laat, zoals Hij ons tot voorbeeld is, de gezindheid van Christus in je werken. Dat houdt in: waar de ander nood heeft, die ander helpen. Niet jezelf leven, maar
de ander op het oog hebben en mee helpen dragen!
‘Laat jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden: de Heer is nabij.’ – Je welwillend opstellen naar de ander, zoals de Heer Zich altijd welwillend naar u, jou en mij
toebuigt, zo kun je iets tonen van Hem. We beseffen dat heerlijke elke dag: de Heer is
nabij, ook wanneer anderen moeilijk kunnen zijn.
‘Weest in niets bezorgd, maar laat in alles jullie verzoeken, door gebed en door smeekbede, met dankzegging bekendgemaakt worden bij God.’ – Geen onmogelijke opdracht,
maar een groot God, Die werkelijk alles in Zijn liefdevolle Vaderhand heeft. Wanneer wij
dat in ons hart hebben, kunnen wij met vreugde tot Hem bidden, Hem smeken en danken in alle situaties. Ook die van vandaag.
‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal je rust geven …’ – Wat de
Vader door Zijn Zoon heen geeft, is: rust. In alle onrust, moeiten en dagelijkse zorgen, is
Hij het, Die voor ons zorgt. Hij is betrokken bij je leven, weet wat je doormaakt. Hij zal
doen, geven wat nodig is, zodat je Zijn rust en vrede in je hart ervaart. Hij is je vertrouwen waard!
‘En Mirjam zei: Mijn ziel maakt de Heer groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn
Redder, omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares.’ – Het feit,
dat God omziet naar Zijn schepselen, Zijn mensen – het had een enorme uitwerking in
Mirjam, de moeder van onze Heer. Wij weten ons net zo klein als zij, en die grote liefdevolle God en Vader ziet ons ook. Hij ziet en kent je in jouw situatie, jouw omstandigheden; Hij trekt met je op.
‘De liefde is geduldig, is mild. De liefde is niet jaloers. De liefde snoeft niet, is niet opgeblazen …’ – Hij heeft ons lief; Vader is nabij je en geeft je volop de ruimte. Vader heeft
geduld met jou en al degenen om je heen. Hij is veel milder dan je denkt, kortom: Hij
heeft je lief. Deze dag, waar je misschien tegenop ziet – Hij is volop bij jou betrokken.
Deel alles met Hem.
‘Maar in de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade aan mij is niet vergeefs
geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen; niet echter ik, maar de
genade van God, die met mij is.’ – Als het gaat om zijn ‘prestaties’, noemt de apostel
drie keer de genade van God. Zo ben je bezig in allerlei: je dagelijkse werk, je
school/studie; alles is in Gods hand. Je leeft vandaag van Zijn genade.
Fijn, dat Hij tegen u/jou/mij zegt: Ik heb je lief, Ik ben je Vader.
‘Want ik ben ervan overtuigd, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet te waarderen
is tegen de heerlijkheid die naarbinnen in ons onthuld zal worden.’ – We zijn ons bewust,
dat het lijden van ons leven – hoe we ook lijden – omgezet zal worden in heerlijkheid.
God zal ons niet loslaten. Dat doet Hij nooit. Hij draagt je, ook door deze dag heen. De
pijn, het verdriet, de moeite, Hij doet wat nodig is, zodat je daarin Zijn rust en vrede
ervaart. Dank Hem daarvoor.
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woensdag

27 jan.

Psalm 33:20,21

donderdag

28 jan.

1 Johannes 1:5

vrijdag

29 jan.

2 Corinthiërs 5:17

zaterdag

30 jan.

Romeinen 5:5

zondag

31 jan.

Johannes 6:35

‘Onze ziel verwacht IEUE [Ik ben],/ onze Hulp en ons Schild is Hij./ Want in Hem is ons
hart verheugd,/ want wij vertrouwen in Zijn heilige Naam.’ – Je verwacht het vandaag
van Hem, Die met je optrekt, Die met je meegaat. Hij is je Helper, dat wil zeggen: Hij
doet het, Hij draagt en verlangt ernaar met je in gesprek te zijn. Je kan bij Hem schuilen,
Hij is als een schild om je heen!
‘En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en aan jullie meedelen, dat
God licht is en in Hem is in het geheel geen duisternis.’ – God heeft het licht in je leven
aangedaan. Sinds dat moment wandel je met Hem in Zijn licht. Hij geeft voldoende voor
elke stap die je zet. Vandaag, heel concreet: Hij wijst je de weg. Je deelt met Hem je
leven en zo vertrouw je Hem!
‘Daarom, wanneer iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.’ – Alles is nieuw geworden. Voor jou, u en mij is
dat: van binnen; vernieuwing door wat je hoort, door Zijn geest in je. Daarmee is ook de
liefde van God in je hart gekomen. Het besef is er: Hij heeft je lief. Dat kun je doorgeven
aan anderen.
‘… en de verwachting maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten
uitgegoten is door heilige geest, die ons gegeven is …’ – Zijn liefde is met Zijn geest in je
hart gegeven; ja, uitgegoten zelfs. Zo veel is het. Wanneer je hart gaat overstromen,
komen andere woorden uit je mond, anders dan wat je zelf zou willen zeggen uit vrees,
angst of onrust. Het is Zijn liefde. Je weet vandaag: ja Heer, dank U wel, U draagt!
‘En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood van het leven; wie naar Mij toe komt zal zeker
niet hongeren, en wie in Mij gelooft, zal beslist niet meer dorsten.’ – Wat we nodig hebben, is de Heer zelf. Je bent dagelijks bezig met je eten en drinken. Je weet niet wat deze dag gaat brengen, maar Hij is elke dag bij jouw leven betrokken. Hij is je eten en
drinken. Zijn woorden bouwen op; Hij bemoedigt, elke dag. Spreek met Hem je dag
door!
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