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Leesrooster 2015 – 12 1 tot en met 31 december 2015

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

zaterdag 1 aug. Mattheüs 14:27
‘… Jezus sprak hen direct aan en zei: “Houdt moed, Ik ben het, vreest niet!”’ – Dat klinkt

365 keer in Zijn woord: vreest niet. We kijken soms naar onze omstandigheden. De Heer

kijkt naar ons en richt ons oog steeds op Hem. Hij pakt ons met Zijn hand en trekt je uit

de cirkel van eigen gedachten. Hij houdt van je.

dinsdag 1 dec. Filippenzen 2:16
‘… op het woord van het leven acht slaand, mij tot roem in de dag van Christus, dat ik

niet tevergeefs liep, noch mij tevergeefs inspande.’ [NCV] Door Gods woorden leren wij

Hem kennen! Zie je hoe de apostel die noemt? ‘het woord van het leven’! – heerlijk als

die woorden je hart bereiken en uitwerken naar degenen, die God om je heen zet en de

mensen, die Hij op je weg brengt.

woensdag 2 dec. Romeinen 8:9
‘Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest, althans indien de geest Gods in

u woont.’ – Die geest is overal en dichterbij dan de lucht, die ons omgeeft en die wij in-

ademen. Op dit moment zijn jij en ik in Zijn armen gesloten, zodat wij zachtmoedig kun-

nen zijn en ons geen zorgen behoeven te maken. De Heer is nabij! Lees ook de verzen 5

en 6!

donderdag 3 dec. 2 Timotheüs 2:15
‘Beijver je jezelf beproefd voor God te stellen, als een niet te beschamen werker, die het

woord van de waarheid recht snijdt.’ [NCV] – Wat zouden wij weten zonder Paulus’ brie-

ven? Dat zou betekenen: niets weten van rechtvaardiging en verzoening, van het gehei-

menis van de opstanding, van de rijkdommen in de Efeze- en Kolossenzenbrief; niets

weten van hemels burgerschap. En dan noem ik nu apart de verwachting, die in ons ge-

wekt is!

vrijdag 4 dec. Romeinen 15:5
‘Moge nu de God van de volharding en van de vertroosting het jullie geven hetzelfde

gezind te zijn onder elkander in overeenstemming met Christus Jezus …’ [lett.] – Word je

ook aangesproken door het woord ‘vertroosting’? Zijn woord spreekt ons toe in alle le-

venssituaties, om jou en mij te richten en op Hem gericht te houden.

zaterdag 5 dec. Romeinen 15:5
‘De God nu van de volharding en van de vertroosting …’ – Zó hebben jij en ik God leren

kennen. Hij is nabij. Ja, je weet dat Hij Degene is Die alles op zijn plaats zet. Hij is er!

Daardoor kunnen wij vandaag blijven staan. Die woorden spreken ons hart aan. Daarmee

mogen we ook degene die Hij naast ons zet vertroosten, en: voor degene naast ons bid-

den.

zondag 6 dec. Filippenzen 2:1
‘Indien er dan enige vertroosting in Christus is …’ [NCV] – Die woorden hebben we een

paar dagen geleden gelezen. Die hoor je vandaag weer; daaruit kun je leven. Kijk naar

onze Heer! Als er Eén weet hoe om te gaan met de zwakheden van mensen zoals jij en

ik, is Hij dat wel! Zelf vertroost zie je om naar de ander en handel naar het voorbeeld dat

Christus jou, ons geeft!
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maandag 7 dec. Romeinen 15:5
‘Moge nu de God van de volharding en van de vertroosting het jullie geven hetzelfde

gezind te zijn onder elkander in overeenstemming met Christus Jezus …’ – Lees naast dit

vers Filippenzen 2:5 – ‘Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Je-

zus is …’ [NCV]. Onze Heer is zoals de Vader. Hij doet ons volharden en vertroost ons.

Ook vandaag!

dinsdag 8 dec. Romeinen 15:6
‘…opdat jullie eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus

verheerlijkende zijn.’ [lett.] – ‘Verheerlijkend zijn’, een bijzonder woord om de dag mee

te beginnen. Jij en ik mogen ook nu de Vader en de Zoon de lof en de eer geven. En: dat

doen we … eendrachtig [lett. gelijk-gemoed], eenparig, als één man. We zijn ook hetzelfde

gezind (vers 5) en dat vindt zijn uitwerking in onze wandel! De vorm van het Griekse

werkwoord in dit 6e vers wijst op iets dat ook in de toekomst doorgaat! Hem zij alle lof en eer!

woensdag 9 dec. Efeziërs 5:2
‘… en wandelt in liefde, zoals ook Christus jullie liefheeft en Zichzelf ter wille van ons

heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God tot een aangename geur.’

[NCV] – Paulus zet ons als voorbeeld Christus voor ogen. Dat heeft bij ons zijn uitwer-

king. Gelovigen handelen zoals Hij. Je ziet in dit vers drie stappen: 1 Christus geeft Zich-

zelf; 2 voor ons; 3 tot heerlijkheid van Zijn God en Vader.

Dank U wel, dat U het in ons uitwerkt!

donderdag 10 dec. Filippenzen 2:8,11
‘… verootmoedigt Hij Zichzelf, gehoorzaam worden tot aan de dood. Ja, de dood van het

kruis (…) tot verheerlijking van God, de Vader.’ – Ook hier zie je 3 stappen: 1 Christus

Jezus verootmoedigt Zichzelf, tot aan de dood, de dood van het kruis; 2 opdat in de

naam van Jezus zich alle knie buigt en alle tong van harte belijdt; 3 tot verheerlijking

van God, de Vader.

Wij zeggen: U, God en Vader, zij de lof en eer!

vrijdag 11 dec. Romeinen 15:6-7
‘… opdat jullie eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus

verheerlijkende zijn. Neemt elkander daarom tot jullie, zoals ook de Christus ons tot Zich

nam tot heerlijkheid van God!’ [lett.] – Eensgezind, dat wijst op als één man handelen,

dus zonder enige vorm van verdeeldheid of onenigheid. Dat zijn woorden om te horen, in

je hart te bewaren, te overdenken – en: in de praktijk van elke dag vorm te geven! Sa-

men Hem verheerlijkend!

zaterdag 12 dec. Psalm 145:18
‘De HERE is nabij allen die Hem aanroepen,/ allen die Hem aanroepen in waarheid.’ – Hij

is bij ons. Wij zijn niet alleen. Wij zijn in Hem geborgen. We worden altijd door Hem ge-

dragen. Dat weten werkt zich uit – we zijn niet angstig, maar mogen naar elkaar en naar

degenen die Hij op onze weg brengt zachtmoedig zijn. Onze Heer Jezus Christus is ons

nabij. Vader, dank U wel!

zondag 13 dec. 1 Corinthiërs 8:6
‘… voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit Wie alle dingen zijn en tot Wie

wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn, en wij door Hem.’ – In

deze woorden lees je over de positie van God, de Vader, en onze Here Jezus Christus. Let

op de voorzetsels ‘uit’ en ‘door’. Het heelal is ‘uit’ God, de Vader – Hij is de bron – en

alles is ‘door’ onze Here! Van begin tot eind wordt alles ‘door’ Hem. Hij, Christus, is het

kanaal en niet de bron of het doel van alles. Alles heeft zijn oorsprong in God en alles

wordt uitgewerkt door de Zoon, opdat het zijn zal: God zij de lof en eer, door Hem, onze

Heer!
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maandag 14 dec. 1 Timotheüs 2:5
‘Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Je-

zus …’ – Gods Woord is duidelijk! De Zoon wordt ‘middelaar’ genoemd. Hij is de tussen-

persoon, door Wie het doel van de wederzijdse verzoening bereikt zal worden. Ook red-

ding is door Christus tot ons gekomen. God zelf is onze Redder; daarbij zet Hij Zijn Zoon

niet buiten spel. Door Zijn geliefde bewerkt God die. Redding geldt voor de hele schep-

ping.

Vader, dank U voor Uw Zoon, onze Heer, Die om ons mens werd.

dinsdag 15 dec. Kolossenzen 1:15-17
‘Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping, want

in Hem is het al geschapen, wat in de hemelen en wat op de aarde is, het zichtbare en

het onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij soevereiniteiten, hetzij vol-

machten; het al is door Hem en tot Hem geschapen en Hij is voor alles en het al heeft

zijn samenhang in Hem.’ [NCV] – Er staat dat de Zoon het Origineel is van Gods schep-

ping, het Begin en de Oorsprong van Gods schepping.

Dank U wel, dat alles uit U is, God en Vader, en dat door Uw zoon, onze Heer Jezus

Christus Uw plan van eonen uitgevoerd wordt! Wat een lichtend uitzicht in deze donkere

tijden!

woensdag 16 dec. Psalm 119:162
‘Ik verblijd mij over Uw woord/ als iemand die rijke buit vindt.’ – Al eerder in deze psalm

(bijv. vs.111) bleek dat niets de trouw van de dichter aan Gods Woord breken kan. Dat is

zijn rijkdom! Hier noemt hij dat ‘rijke buit’.

Is dat bij jou en mij ook niet zo?! Het is toch rijkdom Hem te kennen! Wat een vreugde

geeft dat! Vader, dank U wel, dat wij U kennen mogen, van Uw plan weten en dat U uit-

eindelijk zijn zult: alles in allen!

donderdag 17 dec. 1 Timotheüs 4:9-11
’Dit woord is geloofwaardig en alle aanneming waard; want hiertoe arbeiden wij en wor-

den gesmaad, omdat wij ons vertrouwen hebben gesteld op de levende God, Die Redder

is van alle mensen, inzonderheid van de gelovigen.’ – Je vertrouwt op God. Dat is de eni-

ge Bron van werkelijke rust, vrede en genade. Wie gelooft in Zijn woord, zal nooit te

schande worden. Hij zal je nooit begeven of verlaten. Hij is je Redder, gisteren, vandaag

en morgen!

vrijdag 18 dec. 1 Timotheüs 4:9-11
‘Dit woord is geloofwaardig en alle aanneming waard; want hiertoe arbeiden wij en wor-

den gesmaad, omdat wij ons vertrouwen hebben gesteld op de levende God, Die Redder

is van alle mensen, inzonderheid van de gelovigen.’ – De diepe overtuiging, dat God

wérkelijk Redder van alle mensen is, geeft je onrustige hart vrede. Waarom? Omdat je

bidt voor je ongelovige familieleden en je kinderen, die misschien een andere weg gaan

dan je wilt. Zie op Hem!

zaterdag 19 dec. 2 Timotheüs 4:17
‘Maar de Heer stond naast mij en gaf mij kracht, opdat door mij de herautsboodschap ten

volle vervuld wordt en alle natiën die horen; en ik ben geborgen uit de muil van de

leeuw.’ – Op een van de vele moeilijke momenten in Paulus’ leven was de Heer nabij en

gaf de apostel kracht.

Dat is voor ons ook zo, Hij zal ons vertrouwen niet beschamen. Hij doet zelfs boven wat

wij bidden of verzoeken. Ook vandaag!
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zondag 20 dec. 2 Timotheüs 4:18
‘De Heer zal mij bergen van ieder boos werk en redden tot in Zijn hemels koninkrijk.

Hem zij de heerlijkheid in de eonen van de eonen! Amen!’ – de dagelijkse redding door

de Heer, dat was Paulus’ ervaring.

Wanneer wij heel bewust dicht bij de Heer leven worden ook wij, u, jij en ik, daarbij be-

paald. Zijn uitredding in talloze situaties, Hij doet dat! Je kijkt met Paulus uit naar dat

hemelse koninkrijk, dat geeft kracht, vandaag.

maandag 21 dec. Romeinen 5:1
‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede naar God toe, door onze Heer

Jezus Christus …’ – Het heerlijke weten van het geloof, dat geeft diepe vrede en rust in je

hart. Dit mogen wij beseffen en is vaste grond onder onze voeten. Zijn geloof, het geeft

alles wat wij nodig hebben. Hij is trouw. Zo gaan we met Hem op weg vandaag.

dinsdag 22 dec. Romeinen 5:2
‘… door Hem hebben wij ook de toegang gekregen door het geloof tot in deze genade

waarin wij staan en roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God.’ – Wij staan

in de genade. Dat is in Romeinen 5:10 verzoening. Je bent vrij in de genade. Je leeft

vandaag in de liefde van God, met Wie je verzoend bent. Zo kun je ook die verzoening

uitleven naar de ander die vandaag op je weg komt. Vader gaat mee, en draagt je.

woensdag 23 dec. Johannes 6:35
‘Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood van het leven; wie tot Mij komt, zal beslist geen

honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.’ – Wanneer we Zijn

woord tot ons nemen, eten we van het Brood van het leven. Hij geeft dat, mild en over-

vloedig. Hij schenkt ons geloof, en al wat we nodig hebben in ons leven. Op Zijn tijd. Ook

vandaag gaat Hij met je mee. Geweldig!

donderdag 24 dec. Johannes 11:25
‘Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven, wie in Mij gelooft zal leven,

ook al was hij gestorven …’ – U, jij en ik zullen de waarheid van dit woord ervaren. Hij is

niet alleen de Opstanding, maar ook het Leven. Wij zullen opstaan als we gestorven zijn.

Wanneer? Bij de bazuin van God. Dan zullen we ook levend gemaakt worden, want Hij is

ook het Leven. Wat een rijke troost dat wij de ons ontvallen gelovigen zullen ontmoeten

op die dag!

vrijdag 25 dec. Titus 2:11-14
‘Want verschenen is de genade van God: reddend voor alle mensen, ons opvoedend, op-

dat wij, de oneerbiedigheid en wereldse begeerten loochenend, verstandig, rechtvaardig

en godvruchtig zouden leven in de tegenwoordige eon …’ – Met Christus verscheen de

genade van God. De wet werd door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door

Jezus Christus geworden. Die genade is: redding voor alle mensen, zonder voorwaarden.

Gods genade is zo sterk, dat het ongenade uit ons leven verdrijft.

We danken God voor Zijn liefde!

zaterdag 26 dec. 2 Corinthiërs 4:6
‘Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zal schijnen, is Degene, Die

schijnt in onze harten tot verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God in het

aangezicht van Jezus Christus.’ – De kennis van de heerlijkheid van God in Jezus Chris-

tus’ aangezicht is alles wat je nodig hebt. Ze verdrijft de duisternis uit je hart. God is

licht en daarom kon de Zoon van Zichzelf zeggen dat Hij het Licht van de wereld is.

Heerlijkheid is ons deel, Hij draagt!
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zondag 27 dec. 2 Corinthiërs 3:17,18
’De Heer nu is de geest; waar echter de geest van de Heer is, is vrijheid. Wij allen nu,

met onbedekt gezicht, de heerlijkheid van de Heer weerspiegelend, worden getransfor-

meerd in hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van de Heer, de geest.’ –

We leven niet met een bedekt hart als gevolg van het voorlezen van Mozes (zie vers 16).

Wijleven en staan in de vrijheid van de geest. Dat geeft de Heer ons, dag aan dag.

maandag 28 dec. Psalm 146:7b-9a
‘IEUE [Ik ben] maakt de gevangenen los,/ IEUE opent ogen van de blinden,/ IEUE richt de

gebogenen op,/ IEUE heeft rechtvaardigen lief,/ IEUE bewaart de vreemdelingen,/ Hij

houdt wees en weduwe staande …’ – Losgekomen uit een leven van verslaving, je ogen

geopend voor God en Zijn Zoon, Hij richt je op, Hij heeft je lief – je bent gerechtvaar-

digd. Heerlijk om zulke woorden tot je te nemen en ‘dank U wel’ te zeggen! Vandaag

gaat Hij mee.

dinsdag 29 dec. Galaten 1:3,4
‘Genade voor jullie en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, Die

Zichzelf geeft ter wille van onze zonden, zodat Hij ons uittilt uit de tegenwoordige boze

eon, in overeenstemming met de wil van onze God en Vader, aan Wie de heerlijkheid is

in de eonen van de eonen! Amen.’ – Wat van je Vader naar je toekomt is geen veroorde-

ling, maar genade en vrede. Genade? Daar leef je vandaag in. Die diepe vrede in het

hart, die Hij alleen kan geven, dat ervaar je. Laat los, jij kan het niet, maar Vader geeft

je kracht.

Heer, dank U wel.

woensdag 30 dec. Psalm 27:1
‘IEUE is mijn licht en mijn redding,/ voor wie zou ik vrees hebben?/ IEUE is mijn levens-

kracht,/ voor wie zou ik bang zijn?’ – God geeft je licht en levenskracht. Hij draagt je en

redt je van het geestelijk verderf in de wereld. Veel mensen weten wat sociale angst is:

vrees voor mensen. Je kan God vertrouwen. Wees je bewust: Hij laat je nooit vallen.

donderdag 31 dec. Romeinen 8:38,39
‘Want ik ben overtuigd, dat noch dood, noch leven, noch boodschappers, noch overhe-

den, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch

diepte, noch enig andere schepping ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in

Christus Jezus, onze Heer.’ – Heel fijn te beseffen, dat de dingen van nu (de tegenwoor-

dige dingen) je niet van Zijn liefde kunnen scheiden. Ook de toekomst is verzekerd en

vast in Zijn hand. We waren voor God waardevol in het afgelopen jaar. Dat zal nooit an-

ders zijn.


