
 1  

Leesrooster 2015 – 02 1 tot en met 28 februari 2015  

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

zondag 1 feb. Psalm 139:5 
‘U omgeeft mij van achteren en van voren/ en U legt Uw hand op mij.’ – De liefde van 
God is, dat Hij ons nooit verlaat. Hij is altijd nabij. Wij voelen misschien soms, dat Hij ver 
weg is – dat lijkt zo. Maar integendeel is Hij te allen tijde dicht bij je. Zijn handpalm ligt 
op je leven, vandaag! 

maandag 2 feb. Hebreeën 13:5  
‘Moge liefde voor geld niet jullie manier zijn; het aanwezige is toereikend. Want Hij heeft 
verklaard: "Ik zal jullie niet loslaten, noch zal Ik jullie verlaten …”’ – Economische om-
standigheden brengen onzekerheid. Wat zeker is, is dat God, onze Vader, ons nooit los-
laat of verlaat. Zijn geest omringt ons leven. Hij weet wat wij nodig hebben, dat geeft Hij 
ook. Zo leef je dankbaar, vandaag. 

dinsdag 3 feb. Hebreeën 13:6 
‘… zodat wij moed hebben te zeggen: De Heer is mijn Helper en ik zal niet bang zijn voor 
wat een mens mij zal aandoen!’ – Wanneer je vers 5 (zie tekst van gisteren) leest, kun je 
dit met vreugde in je hart zeggen. De Heer is Helper in die zin, dat Hij alles doet. Hij 
geeft werkelijk alles wat wij nodig hebben. Vol vertrouwen in Hem gaan wij deze dag op 
weg! 

woensdag 4 feb. Romeinen 15:13 
‘Moge nu de God van de verwachting jullie vervullen met alle vreugde en vrede in het 
geloven, zodat jullie overvloedig zijn in de verwachting, in de kracht van heilige geest.’ 
― Die grote God, Die wij door Zijn Zoon mogen kennen, wekt hoge verwachtingen. Die 
maakt Hij ook waar. Door Zijn kracht ervaar je die vreugde en vrede in het diepe ver-
trouwen in Hem. Hij neemt ons gevangen in Zijn liefde. Die is rondom en in ons. Gisteren 
en morgen is dat zo, en ja… ook nu! 

donderdag 5 feb. Romeinen 8:28 
‘… en wij weten, dat voor hen die God liefhebben, God alles doet samenwerken ten goe-
de, voor hen die overeenkomstig Zijn voornemen geroepenen zijn.’ – Dit is het weten 
van je geloof. Je vertrouwt Vader volledig, Zijn liefde wekte in jou en mij liefde voor 
Hem. God doet alles samenwerken tot dat wat Hij met ons voorheeft: Zijn goede uit-
komst! Is dat ook nu, op deze dag, zo? Ja! Hij is nabij! 

vrijdag 6 feb. 2 Thessalonicenzen 3:18 
‘De genade van onze Heer Jezus is met jullie allen. Amen.’ – Dit staat boven ons leven. 
Wat ook gebeurt, Zijn genade is met ons. Het gaat nooit buiten Zijn liefde om, dat wat in 
jouw en mijn leven gebeurt of in dat van hen die ons lief zijn, soms (of misschien wel 
vaak) door tranen heen. Zijn genade is toereikend; Hij troost en bemoedigt. Amen. 

zaterdag 7 feb. Psalm 17:15 
‘Ik, ik zal in gerechtigheid Uw aangezicht waarnemen,/ Ik zal verzadigd worden tot Uw 
gelijkenis wanneer ik ontwaak.’ – Door Zijn woord ontvangen wij wat nodig is: zicht op 
Hem, Die ons liefheeft. Gods aangezicht zie je door Zijn Zoon. Dat lest je dorst en stilt je 
honger. Het onrustige in je verdwijnt, wanneer je Hem kent. Hij leidt je leven, we leggen 
vol vertrouwen onze handen in de Zijne; Zijn handpalm is op ons! 

zondag 8 feb. 2 Korinthiërs 4:7 
‘Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de alles overtreffende kracht van 
God is en niet uit ons.’ – De schat is: Christus, verheerlijkt aan Gods rechterhand. Dat 
goede nieuws bemoedigt je. Hij is nabij. Zijn geest troost je in het lijden. De dag kan 
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moeilijk zijn omdat je lichamelijke pijn hebt. Hij weet wat je in omgaat. Hij heeft je on-
uitsprekelijk lief. Heer, dank U wel! 

maandag 9 feb. Jeremia 1:5 
‘Voordat Ik jou in de buik vormde, kende Ik jou. En voordat jij uit de baarmoeder voort-
kwam, heiligde Ik jou …’ – Ieue [Ik ben] zegt dit tegen de oude profeet Jeremia. Dit geldt 
net zo voor jou en mij. Hij, Die grote God, kent je persoonlijk! Heel fijn, als je dat beseft. 
Hij boog Zich naar de wereld, de mensen, jij en ik. Hoe? Door Zijn Zoon te geven, voor 
jou en mij, voor iedereen. De weg die je nu moet gaan: Hij gaat met je mee! 

dinsdag 10 feb. Job 35:10 
‘… maar niemand heeft gezegd: waar is Alue, mijn Maker, Die Psalmen geeft in de 
nacht?’ – Alue betekent: naar de Onderschikker [God] toe. Dat is de activiteit van Chris-
tus in Gods plan. Hij brengt ons naar Vader. Daar is het goed, want Hij geeft – ondanks 
lijden en verdrukkingen – Psalmen, een lied, in de nacht. Soms kan het bestaan voor ons 
duister zijn. Niettemin vertrouw je dan Vader, Die alles doet samenwerken tot het goede. 
Abba, Vader…, U doet het goed, Amen! 

woensdag 11 feb. Romeinen 5:1 
‘Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede naar God toe, door onze Heer Jezus 
Christus.’ – De God van de vrede geeft ons dit. Hij bewerkte door Zijn geliefde Zoon ver-
zoening; wij naderen Hem vrijmoedig. Hij is onze Vader en bemoedigt ons door Zijn lief-
de. Hij omringt je, Hij is rondom ons. Voor ons is de toekomst nog even onbekend, tot de 
bazuin. Maar Hij is het, Die ons leidt! 

donderdag 12 feb. Psalm 119:89 
‘Gedurende de eon, O Ieue [Ik ben]/ staat Uw woord vast in de hemelen.’ – Net zo on-
wankelbaar als Zijn troon is Zijn woord. Dat is tegelijk daad bij Vader. Hij zal doen wat 
Hij beloofde. Hij is betrouwbaar, de Amen, het Begin (Alfa) en het Einde (Omega). Hij 
vertelt vanaf het begin het einde. Ook ons leven is van a tot z in Zijn machtige en liefde-
volle Vaderhand! Alle uren van deze dag ook! 

vrijdag 13 feb. Psalm 107:6,13,19,28 
‘En zij riepen tot Ieue [Ik ben] in hun nood,/ Hij redde hen uit hun benauwdheden …’ – Je 
kunt beklemd zijn, van binnen een gevoel hebben dat je er niet uit komt. Dat je vast zit. 
Misschien dat je je belaagd voelt door anderen. Dat gebeurde Israël in het verleden. Op 
machtige manieren schonk God redding. Zo redt Hij ons, Hij neemt niet de omstandighe-
den weg, maar geeft wel een ongedachte uitkomst! We vertrouwen Hem daarin, nu en in 
de dag die we ingaan! 

zaterdag 14 feb. 2 Korinthiërs 8:9 
‘Want jullie kennen de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, rijk zijnde, ten be-
hoeve van jullie arm werd, opdat jullie door Zijn armoede rijk zouden worden.’ – De 
weergaloos diepe liefde van Christus wordt hier getoond. Hij legde Zijn heerlijkheid af om 
ons tot heerlijkheid te kunnen brengen. Bovenal onderschikt Hij Zich aan Vader, Die Zijn 
liefde in heel de schepping zal uitwerken. We zijn rijk, u, jij en ik, veel rijker dan we ooit 
aan geld of bezit kunnen verwerven. Het is ons geschonken in Hem. God zij dank! 

zondag 15 febr. Romeinen 8:26 
‘En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden 
zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtin-
gen.’ – Ook vandaag spreekt God tot jou en mij in Zijn Woord. Wij spreken met Hem in 
gebed. Hij hoort zelfs je ‘onuitsprekelijke verzuchtingen’ - wat je nog niet onder woorden 
brengen kunt! 
Vader, U bent mij ook vandaag nabij! 
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maandag 16 febr. Filippenzen 4:4 
‘Verheugt je in de Heer, altijd! Opnieuw zal ik beklemtonen: verheugt je!’ – Spreken met 
Hem is ook altijd danken! Hij weet wat je nodig hebt. Daarvoor dank je Hem bij voor-
baat! Wat doe je? Het vers begint en eindigt met ‘verheugt je’. Het mag zijn ‘in de Heer’. 
Paulus zegt ook ‘altijd’ en ‘opnieuw’ tegenover elkaar. Je verheugen kun je vandaag – ‘in 
de Heer’, dat zie je in dienen tot Zijn eer. 

dinsdag 17 febr. Kolossenzen 3:16 
‘Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen, in alle wijsheid jezelf onderwijzend 
en vermanend; psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend, met dankbaarheid in 
jullie hart tot God.’ – Dat Zijn woord in je woont, daar ga je toch van zingen! Dan breng 
je Hem de lof voor Zijn genade en liefde, dan loof je Hem voor de toekomst die Hij geeft 
en dank je dat Hij nabij is, ook deze dag! Een dankbaar hart wil maar één ding: Hem 
danken – voor Wie Hij is en voor wat Hij doet! 

woensdag 18 febr. Romeinen 3:21-28 
‘Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet ge-
rechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.’ [vers 23-24] Als je 
deze verzen leest, zou je willen, dat er een lied van was gemaakt. 4x wordt er iets ge-
zegd vanuit de menselijke kant en 3x hoor je het van Gods kant. 
Een voorbeeld: de wet is de weg die mensen willen gaan tot gerechtigheid; Gods weg is 
Christus. Zijn geloof brengt Gods gerechtigheid voor allen. 2x staat het er duidelijk: ‘ge-
rechtigheid Gods door het geloof van [lett.] Jezus Christus’ … God ‘rechtvaardigt hem, die 
uit het geloof van [lett.] Jezus is.’ Het fundament voor Gods gerechtigheid is dus het ge-
loof van Jezus Christus. Het is Christus’ werk; niet: werken die een mens doen moet. 
Daarom zeggen wij: Vader, dank U wel! 

donderdag 19 febr. Romeinen 5:1-6 

‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, 

hebben vrede 

met God 

door onze Here Jezus Christus, 

door Wie 

wij ook de toegang hebben verkregen, in het geloof [lett. door geloof], 

tot deze genade, waarin wij staan.’ 

De eerste en laatste twee regels zeggen iets over jou en mij als gelovigen; de drie ‘bin-
nenste’ regels spreken van God en onze Heer Jezus Christus. De dikgedrukte woorden 
zijn zegeningen die ons door onze Heer ten deel vallen. Tweemaal wordt er over ‘geloof’ 
gesproken. Alles wat hier staat, is gebaseerd op het geloof van Jezus. [Rom.3:26] Hij 
staat centraal. Door Hem is ons alles ten deel gevallen. 
Vader, dank U wel, voor Uw liefde! Dat U ons, en uiteindelijk allen, op het oog hebt! 

vrijdag 20 febr. Romeinen 5:8 
‘God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren wa-
ren, voor ons gestorven is.’ – Jij en ik weten dat we ‘geliefde kinderen’ zijn! God omarmt 
ons vol liefde en genade. 2 Korinthiërs 5:19 zegt, dat God in ons het woord van de ver-
zoening plaatst. Dát merkt degene die Hij naast ons zet. 
Tot Uw eer te zijn, Vader! 
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zaterdag 21 febr. Kolossenzen 1:9-11 
‘… vervuld worden met de erkenning van Zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht (…) 
de Heer waardig wandelen (…) in alle goed werk vrucht dragend en groeiend in de er-
kenning van God (…) tot alle volharding en geduld met vreugde …’ – Deze woorden uit 
Paulus’ brief wijzen ons Gods weg. Hoe moet ik nu verder? kan iemand tegen je zeggen. 
Hier staan woorden die jou en die ander bepalen bij Wie God is en hoe Hem kennen uit-
werkt, dag en nacht. 
Vader, dank U wel, dat U naast ons gaat en ons Uw woorden meegeeft. 

zondag 22 febr. 1 Korinthiërs 15:10-11 
‘Maar door [lett. in] de genade Gods ben ik, wat ik ben.’ – Van Gods genade hebben we 
gehoord en lezen we, hier in Paulus’ brief aan de Korinthiërs, maar doordat Zijn geest die 
in ons uitwerkt, bepalen zij niet alleen onze wil, maar ook ons dienen, onze wandel. 
Wat ben ik zonder U, Vader? Ik zet geen stap zonder U! 

maandag 23 febr. Efeziërs 1:15-17 
‘… opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, jullie geeft 
een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van Hem …’ – Dit vers is een gebed 
van Paulus. Wat vraagt hij? Dat jij en ik God leren kennen! Zie je hoe de apostel Hem 
noemt? ‘de God van onze Heer Jezus Christus’ – Hij is ook onze God! ‘de vader van de 
heerlijkheid’ – ook onze Vader. 
Hem kennen en daarvoor danken! Zo ziet U ook vandaag om naar mij, naar allen! 

dinsdag 24 febr. 1 Korinthiërs 3:5-9 
‘Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.’ Wij horen Wie 
God voor ons is en wat Hij doet. God voorziet. Wat wij van Hem ontvangen, werkt uit in 
ons leven. Zeg maar, wij groeien – geestelijk! Zo maakt God ons bruikbaar en zet ons in. 
Je krijgt oren die horen willen wat God zegt. Je slaat het op in je hart en dat krijgt in je 
leven handen en voeten. 
U werkt het uit, Vader, ook vandaag weer! 

woensdag 25 febr. Filippenzen 2:2-5 
‘Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is.’ – In de verzen 
2-4 gaat het om de wandel. Wordt daarin zichtbaar, dat we het van Hem verwachten en 
tot Zijn eer willen zijn? Die wandel wordt getypeerd met het woord ‘ootmoedigheid’. Bij 
Wie anders zouden wij het zoeken dan alleen bij Hem?! 

donderdag 26 febr. 2 Timotheüs 2:24-26 
‘… een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, be-
kwaam om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffen-
de.’ Je komt niet alleen in de gemeente, maar ook op school of op je werk mensen tegen. 
Met hen in gesprek komen en mogen vertellen van Wie Hij is – dat de mensen die Hij op 
je weg brengt God gaan leren kennen. 
Vader, mag ik in Uw handen bruikbaar zijn! 

vrijdag 27 febr. Kolossenzen 3:12-15 
‘… elkander verdragend en wederzijds genade schenkend ingeval iemand tegen iemand 
een klacht heeft en zoals de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie.’ [vers 13] Dat Hij 
jou en mij liefheeft, genade geschonken heeft – dat werkt toch uit naar degenen die God 
naast ons plaatst. Het woord dat zingt in je leven? Genade! 

zaterdag 28 febr. Romeinen 14:19 
‘Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert.’ –
Najagen – d.i. ons actief ervoor inzetten. Het is vrede met de “v” van verzoening; het is 
tot opbouw. Het wordt iets waar je zijn wilt, blijven kunt – samen! Hem kennen en dat 
zichtbaar laten worden! 


