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Leesrooster 2021 – 02 1 tot en met 28 februari 2021
Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51.1

maandag 1 feb. Jesaja 40:28a, 29
28a ‘Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper
van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat …’
29 ‘Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten
heeft.’ [HSV]
In deze hoofdstukken van Jesaja wordt aan Israël beloofd, dat de Heer zal komen en dat
Zijn volk Israël en Jeruzalem troost en bevrijding zullen vinden.
Hoe groot en machtig de Heer is en was, kan iedereen ook nu zien in al het geschapene.
Hij riep alles tot leven. Hij is met niets of niemand te vergelijken! Vergeleken met Hem
worden zelfs volkeren beschouwd als een stofje op de weegschaal. vs.15

Hij, de Heer en Schepper, geeft ook ons vandaag Zijn kracht. We mogen Hem danken,
dat Zijn kracht ons zal sterken. Want door Hem kunnen wij staande blijven, wat deze dag
ook maar zal brengen.

dinsdag 2 feb. Efeziërs 1:17
‘… 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 …’ [NCV]

Paulus maakt in deze brief onder andere duidelijk, dat Christus het Hoofd is van de ge-
meente, waar ook wij als gelovigen toe behoren. Wij mogen Hem daarom erkennen als
de Heer en als het Hoofd van het Lichaam van Christus. Dat betekent, dat bij alles in ons
leven Hij de eerste plaats inneemt. Dan leef ik niet meer voor mijzelf, maar dan leeft Hij
in mij.
Wij zijn ‘slaven’ van Christus, net zoals bijvoorbeeld Paulus en zijn medewerkers. Van-
daag maakt Christus uit wat ik zal doen, of wat ik denk, of wat ik zeg.
Laten wij danken, dat God, de Vader van de heerlijkheid, ons een geest geeft van wijs-
heid en onthulling in erkenning van Hem.

woensdag 3 feb. Efeziërs 1:19a

(zodat gij weet) ‘… hoe overweldigend groot Zijn kracht is aan ons die geloven’
Jesaja 40 beschrijft Zijn grote scheppingsdaden en troost Israël ermee, dat de Heer Die
dat tot stand bracht, ook hen Zijn kracht zal geven. (Zie afgelopen maandag.)
Maar hoe is dat voor ons?
God, de Vader, geeft ons een geest van wijsheid en onthulling. Ef.1:17 Hij onthult ons za-
ken, die wij steeds meer gaan zien met verlichte ogen van het hart – bijvoorbeeld hoe
God de grootte van Zijn kracht toonde door Christus uit de doden op te wekken en Hem
de allerhoogste positie te geven.
Wat een wonder, dat wij in Christus daarin ‘meegenomen’ zijn. Hij beroofde de dood van
zijn kracht; er is nu al geen veroordeling meer voor ons. Integendeel, door Christus’ vol-
brachte werk zijn wij in genade zelfs ‘gezinsleden’ van God!
Wie dat mag zien, raakt vanzelf overweldigd door Zijn grote liefde en door Zijn kracht,
die álles vermag!

donderdag 4 feb. 1 Corinthiërs 1:18
‘Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar
voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.’
Toen Jezus Christus stierf aan het kruis kwam de vloek van de wet op Hem. Hij werd tot
zonde gemaakt om daardoor zondaren te kunnen redden.
Voor mensen die prat gaan op hun eigen wijsheid, lijkt Christus, de Gekruisigde, een
dwaasheid. Velen denken, dat zij zelf van alles moeten/kunnen doen om rechtvaardig te

1 Andere vertalingen:
NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: http://ncv.ebenhaezer.nl ©2014 NCV
GES = Geschriften (Bron: http://geschriften.nl/- © 2017)
HSV ° Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)
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worden voor God. Maar niemand kan zichzelf redden, omdat allen gezondigd hebben en
de heerlijkheid van God missen, Rom.3:23 en omdat het loon van de zonde de dood is.
Gód echter heeft in Zijn grote liefde Christus gegeven: de kracht van God! Redding is er
uitsluitend in Hem!

vrijdag 5 feb. Romeinen 8:38,39
38 ‘Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, (…) noch heden noch toekomst,
noch krachten, 39 (…) noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde
Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.’
Een stukje uit het Concordant Commentaar op het Nieuwe Testament van A.E. Knoch
luidt: “Het heden doet ons versteld staan, de toekomst kan ons vullen met angst, maar
dat kan alleen, als wij ons bewustzijn van Zijn liefde verliezen.”
Misschien ervaart u de tijd waarin wij momenteel leven ook wel met ontsteltenis of
angst. Maar weet [zegt Knoch verder]: “Krachten, hemels of aards, zijn onderworpen aan
Zijn heerschappij.”
Niets, nee, geen enkele schepping, kan ons scheiden van de grote liefde Gods, die is in
Christus Jezus, onze Heer!

zaterdag 6 feb. Filippenzen 4:13
‘In alles ben ik sterk in Hem Die mij kracht geeft: Christus!’ [NCV]

Paulus schets in de verzen hiervoor in welke moeilijke omstandigheden hij is geweest en
hoeveel gebrek hij heeft geleden. Hij schrijft dit, nadat hij eerder ook ertoe had opgeroe-
pen om je te verheugen in de Heer, altijd!
Hoe kan iemand zich verheugen onder moeilijke omstandigheden?
Dat geheim staat in dit vers: Christus is het, Die ons in onze zwakte kracht geeft. Het
maakt u en mij sterk om in Hem te zijn. Hij weet hoe het vandaag in mijn leven zal gaan
en hoe het móet gaan. Daarom vertrouw ik Hem en dat maakt sterk!

zondag 7 feb. 1 Corinthiërs 15:24b

‘… daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overge-
geven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.’ [HSV]

Uit de Schrift weten wij, dat Christus’ heerschappij van duizend jaar op aarde (spoedig)
komt. Daarna komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar de heerlijkheid van
God bij de mensen zal zijn. Maar met dat al is nog niet de laatste vijand onder Christus’
voeten geplaatst, want de laatste vijand, die buiten werking gesteld wordt, is de (twee-
de) dood. 1Cor.15:26; Openb.21:8 Wanneer deze van zijn kracht is beroofd, onderschikt Christus
Zich aan God, de Vader, opdat God zal zijn alles in allen.
Alle heerschappij, alle macht en kracht, is dan door Christus buiten werking gesteld. Ook
die van heersers, die momenteel hun macht over anderen uitoefenen.
Wat is het al een geweldig vooruitzicht, als de mensheid bevrijd wordt van haar vele
heersers – mensen/landen, die hun machten en krachten niet gebruiken om Gód eer te
geven, maar slechts uit zijn op eigen eer, geld en macht.
Christus echter zal álle machten en krachten onder Zijn voeten stellen, om heel schep-
ping terug bij Vader te brengen!
Dit vooruitzicht mag ons nu al dankbaar maken en laten uitzien naar Hem!

maandag 8 feb. Jesaja 55:8-9
Wij worden geregeerd door statistieken: weersverwachtingen, economische prognoses,
metingen van stikstofneerslag, corona-ontwikkelingen enzovoort. Maar zijn het wel
deugdelijke statistieken? Neem nu bijvoorbeeld de klimaat-discussie.
Op waarnemingen van amper 150 jaar trekt men ‘betrouwbare’ conclusies over klimaat-
bewegingen van vele duizenden jaren. Is dat niet even absurd als iemand die aan één
druppel water meent te zien hoe het met de oceanen gesteld is?
Het falen van statistieken horen wij dan ook regelmatig in het nieuws als ‘an-
ders/meer/minder/groter/ernstiger dan verwacht/gedacht’.
Maar God faalt niet met de uitvoering van Zijn plan der eonen! Hij is de Enige Die het
juiste overzicht heeft en alle problemen kent. Meer nog: Hij, de Schepper, kent Zijn pap-
penheimers! Enig juiste conclusie: vertrouw liever en zonder enige reserve alleen op
Hem! Spr.3:5
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dinsdag 9 feb. Spreuken 21:1
‘Als kanalen met water is het hart van een koning in de hand van Jahweh; naar alle rich-
tingen toe die Hij wil, laat Hij het lopen.’ [proeveCV]

In het Midden-Oosten zijn irrigatiekanalen een noodzakelijke voorziening. Een boer graaft
in de droge grond greppeltjes waarlangs het leven brengende water vanaf de bron of
rivier kan doorstromen naar zijn akker.
Dit is het beeld waarnaar de 'kanalen met water' verwijzen. De Schrift gebruikt dit beeld
om de bewegingsvrijheid van de overheid, van ‘koningen’, te belichten.
Hebben zij van God een vrijbrief gekregen om naar goeddunken te beschikken?
Volstrekt niet, want hier staat dat Jahweh aan hen sturing geeft: ‘Als kanalen met water
is het hart van een koning in de hand van Jahweh.’ Zo zal ook hun handelen in ons leven
of in dat van de wereld altijd stroken met Gods wil, want: ‘naar alle richtingen toe die Hij
wil, laat Hij het lopen’ – alle complotten ten spijt!
God laat alles volgens Zijn plan der eonen op z’n juiste plaats terechtkomen! Je hoeft
niet bang te zijn, als je op Hem vertrouwt!

woensdag 10 feb. 1 Corinthiërs 10:13 (1)
In de gangbare Bijbelvertalingen heeft men het over ‘verzoeking’, terwijl het Griekse
woord toch echt ‘beproeving’ betekent.
Wanneer God of onze Heer Jezus Christus iemand ‘beproeft’, is dat geen experiment,
want Hij weet de uitkomst al. Een voorbeeld?
Toen een enorme mensenmenigte hen omringde, vroeg Jezus aan Filippus: ’”Waar kopen
wij broden opdat dezen eten?” Dit zei Hij echter om hem te beproeven, want Hijzelf wist
wat Hij op het punt stond te doen!’ Joh.6:5-6 [proeveCV] Filippus geeft met een zekere machte-
loosheid aan wat er slechts aan geld en voedsel voorhanden is. Dan toont de Heer waar-
toe Hij in staat is en opent daarmee de ogen van Filippus en de velen om hen heen.
Wanneer God ons beproeft, wil Hij ons iets duidelijk maken en een ervaring met Hem
rijker laten worden. Juist omdat Hij met een bepaald doel in ons leven te werk gaat, weet
Hij dus ook wat de uitkomst van een ‘beproeving’ zal zijn.
Ook dit vraagt van ons: vertrouw zonder enige reserve op Hem!

donderdag 11 feb. 1 Corinthiërs 10:13 (2)
God kan ons beproeven in lijden door ziekte, handicap, zwakheid, machteloosheid, de
dood van een geliefde, enz., maar evenzeer in verdrukkingen door wat mensen ons aan-
doen.
Ook het lijden en de verdrukkingen die wij bij onze dierbaren meemaken – zelfs tot hun
dood toe – kunnen zo’n beproeving vormen.
Hoezeer ook wij met hen mee lijden, nimmer behoeven wij ons af te vragen of God nog
wel met ons is. Hij is ons dan juist meer nabij dan ooit! Hij is trouw [Grieks: pistos], het
geloven waard: ‘Trouw is Hij, Die jullie roept; Hij zal ook doen!’ 1Thess.5:24 [proeveCV] Hij zal
niet passief toekijken en ook niet toestaan dat wij boven ons kunnen beproefd worden!
Hij heeft er al een grens aan gesteld. Hij heeft ook al in de uitkomst voorzien, zodat wij
in staat zijn te volharden tot Hij ons die uitkomst geeft. Wie goed luistert, hoort in be-
proevingen Vaders hart kloppen! Wij zijn toch Zijn zonen? Gal.3:26

vrijdag 12 feb. Exodus 30:22-33
In de Schrift lezen wij dat de priesters, koningen en profeten van Israël gezalfd werden.
Zalving is géén zaak voor mensen die géén zonen van Israël zijn. Bovendien is namaak
van deze heilige olie door Jahweh streng verboden: ‘Een man die iets dergelijks samen-
stelt en ervan geeft aan een vreemdeling zal worden afgesneden van zijn volk.’ Ex.30:33,

[proeveCV]

In de loop der eeuwen hebben vele christelijke kerkgenootschappen en gemeenten toch
olie volgens het recept in de verzen 23-24 samengesteld. Hebben zij Gods Woord selec-
tief gelezen? Men gebruikt het zalven zelfs voor doeleinden die de Schrift niet kent.
Wanneer mensen waarde hechten aan rituelen – die eerder uitingen van magie dan van
puur geloof zijn – is dat de vrucht van weerspannigheid! Ef.2:2-3

Laat het geheel anders zijn in de uitgeroepen gemeente die het lichaam van Christus is.
Daar gelden geen rituelen, maar louter en alleen geloof, wellicht zelfs gelouterd geloof!
2Cor.5:7
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zaterdag 13 feb. 2 Corinthiërs 1:21-22
Meent niet dat deze tekst het zalven met olie legaliseert, zoals mensen dat in verschei-
dene kerken en gemeenten gewoon zijn. Er staat dat God zalvende is, en niet een sterfe-
lijk mens!
Het is een beeld! Dat zalven heeft Hij gedaan bij allen die in de Gezalfde, in Christus zijn.
Hij bedekt Hij ons, in de geest, met een onverbrekelijk zegel dat dat de zekerheid geeft,
dat Zijn geest in onze harten is en blijft.
Het hart is de bron van overleggingen en de drijfveer van ons doen en laten. Deze gees-
telijke hartfunctie wordt onderhouden en aangestuurd door Gods geest, onder meer
merkbaar in ons geweten. Dank zij die geest hebben wij het woord der waarheid gehoord
en omarmd. Niets en niemand kan Gods zegel verbreken! Het is onze levenslange garan-
tie, de waarborg voor wat Hij in de (nabije) toekomst voor ons in Zijn onmetelijke liefde
weggelegd heeft. Tot lofprijs van Zijn heerlijkheid! Ef.1:13-14; 2:4-10 Amen!

zondag 14 feb. 2 Corinthiërs 9:6-7
Hoe vaak zijn die laatste woorden niet uit hun verband gerukt en misbruikt om bij gelo-
vigen geld uit de zak te kloppen!
Door een collecte gelijk te stellen met een offerande – zoals de Joden die in Paulus’ da-
gen nog in de Tempel brachten – liet men de gelovigen zelfs denken zo Gods gunst te
kunnen behouden of verwerven. Maar dat is niet wat deze tekst bedoelt!
Bij Paulus’ aanwijzingen gaat het om de vrucht van de geest, iets dat uit het dankbare
hart van de gelovige opbloeit. God geeft ons dagelijks zaad om rijkelijk op de akker van
ons leven uit te strooien. Dan zullen de opkomende vruchten ervan ook rijkelijk zijn.
Want God geeft de wasdom. 1Cor.3:7 Als wij van onze oogst een deel aan God afstaan,
vrijwillig, louter als blijk van onze dankbaarheid, is dat een erkenning van Zijn weergalo-
ze liefde voor ons. verzen 10-12 Daarvan geven wij blijk, wanneer wij met onze financiën of
met dienstbetoon (want ‘time is money too’) onze naasten steunen en dienen. Dat maakt
ons blijmoedig en dankbaar zo Gods liefde te kunnen spiegelen!

maandag 15 feb. Hebreeën 12:18-19
‘Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis
en stormwind, tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem, bij het
horen waarvan zij verzochten, dat niet verder tot hen gesproken werd; want zij konden
dit bevel niet dragen …’
De schrijver van de brief aan de gelovigen uit de gemeente der Hebreeën benoemt hier
het moment dat Mozes op de berg Sinaï in een overweldigende toestand door Jahweh
naar de top geroepen wordt. Ex.19:16-22; 20:18-21 Hij geeft aan dat de gelovige Hebreeën dat
niet op die manier zullen meemaken: want jullie zijn niet genaderd tot de top van de
berg.
Zij die dit wel meemaakten aan de voet van de berg waar Mozes was, hadden liever dat
zij de stem niet hoorden! Zij dachten immers dat zij daardoor zouden sterven! Wel is er
een dringende boodschap voor de ontvangers van de brief aan de Hebreeën: ‘Ziet dan
toe, dat gij Hem, Die spreekt, niet afwijst.’ vs.25

Hoe anders is het naderen in genade voor de gelovigen na het volbrachte werk van
Christus, zoals de apostel Paulus mag verkondigen:
‘In Wie wij door Zijn geloof de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben!’
Hou deze worden vast, laat niemand u op andere gedachten brengen, dat u nog iets
moet, voordat u die toegang tot God kunt verkrijgen. Door het geloof van Christus heb-
ben wij toegang.
Wij hoeven ook niet meer te vrezen voor het geklank van een bazuin, en het geluid van
een stem. Integendeel! Zoals de Thessalonicenzen mochten lezen, ligt er nog die grote
heerlijkheid in het verschiet!

dinsdag 16 feb. Romeinen 8:11
‘En indien de geest van Hem, Die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal
Hij, Die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend
maken door Zijn geest, die in u woont.’
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‘Hij, Die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft …’ De onvoorstelbare kracht van
God waarmee Christus Jezus opgewekt is, die ook werkzaam is in Christus, wordt aan-
gewend voor ons die geloven. Gods geest, die in ons woont, is een geest van wijsheid en
onthulling, opdat wij zien wat de rijkdom van Zijn heerlijkheid is.
Wij kunnen niet genoeg beseffen, hoeveel God ons in genade heeft geschonken. Dit is
geweldig om te overdenken bij het ontbijt of de koffietafel! Gods geest woont in ons! Dus
kunnen wij ook het ideale toevertrouwde, het patroon van gezonde woorden, vasthouden
door heilige geest, die in ons woont. Zie 2Tim.1:13-14

woensdag 17 feb. 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.’
Ook al is een dagtekst maar een klein ding ten opzichte van Bijbelstudie, ze mag ons
leiden tot grote dankbaarheid in ons hart tot God. Want ‘inwonen’ [Gr.: en oikeo] is zo-
veel als een thuis maken, thuis zijn. Hier stemt het overeen met de woorden: ‘niet meer
ik leef, maar Christus leeft in mij’ – in mijn aardse tent!
Een gezond woord en dankbaarheid aan God is een sterk ‘medicijn’ tegen alle onrust om
ons heen!

donderdag 18 feb. 2 Timotheüs 2:1-2
‘Jij dan, mijn kind, word krachtig gemaakt in de genade die in Christus Jezus is. En wat
je van mij hoort, door veel getuigen, vertrouw dat toe aan betrouwbare mensen, die be-
kwaam zullen zijn om ook anderen te onderwijzen.’
Veel gelovigen kennen iemand die voor het eerst woorden van genade aan hen hebben
doorgegeven, woorden die geloof gewekt hebben, zomaar, in een toevallig gesprek, of bij
een ingrijpende gebeurtenis waar meer serieus overlegd werd of waar woorden van ver-
troosting nodig waren.
Paulus had in Timotheüs een ware navolger gevonden. Hij noemt hem zelfs zijn geliefd
kind. De woorden van Paulus hebben diepe uitwerking gehad op het leven en geloof van
Timotheüs. Deze jongeman kwam bovendien uit een ‘gelovig nest’. 2Tim.1:5 Het woord van
Christus woonde rijkelijk in hem.
Zijn wij nieuwsgierig naar wie God ons vandaag doet ontmoeten? Nemen we die even-
tuele ontmoeting op in ons gebed voor deze dag? Mogen wij ook vandaag, krachtig ge-
maakt zijnde in genade, een bron van genadevolle woorden zijn voor die ander!

vrijdag 19 feb. Galaten 1:11
‘Want ik maak jullie bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet
naar de mens is.’
Als ik vandaag iemand ontmoet en daarmee in gesprek zou raken, zitten deze woorden in
‘mijn achterhoofd’: ‘niet naar de mens, en ook niet van een mens.’ Het is ook niet van de
mens Jezus Christus, maar van Christus de verheerlijkte Heer, de Kurios. Het gaat er dan
ook niet om of ik een goede redenaar ben, die iemand met een aantrekkelijk verhaal
weet te boeien; het gaat er wel om welk evangelie verkondigd wordt. Wil ik iemand op
de hoogte brengen van alle zaken aangaande Israël, of meteen tot de kern doordringen?
Laat u met God verzoenen, want Hij is (wederzijds) verzoend met u, en met allen, door
Zijn geliefde Zoon, zodat hij of zij die dit hoort, op een door God bepaalde tijd, deel uit
gaat maken van de uitgeroepen gemeente, wereldwijd, tot lof van Zijn heerlijkheid!
Van harte welkom, broeder of zuster!

zaterdag 20 feb. Galaten 1:12
‘Want ik nam het noch van een mens aan, noch werd ik erin onderwezen, maar door
onthulling van Jezus Christus.’
Paulus is geen leerling van de bekende apostelen. In principe was Paulus een leerling van
de schriftgeleerde Gamaliël uit de partij van Farizeeën. Hij stond toen helemaal niet in de
richting van de apostelen Johannes, Petrus, enz. Integendeel. Toen God het moment van
zijn omkeer bepaalde, was er zelfs geen enkele vorm van vrije wil bij Paulus! Hij werd
onderweg geconfronteerd met de opgestane Heer, Die zijn leven(swandel) omkeerde. De
Heer zei niet dat hij (logischerwijze) zich moest laten omscholen door de twaalf aposte-
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len. Door onthulling van Jezus Christus alleen, werd hem duidelijk dat hij een leraar van
de natiën zou zijn, met het aan hem toevertrouwde evangelie, dat nu al bijna 2000 jaar
bekend is.
De onthullingen aan Paulus maken ons duidelijk dat God de Redder is van alle mensen!
Heel bijzonder dat het van God uitgaat!

zondag 21 feb. 2 Thessalonicenzen 3:1-2
‘Voorts, broeders, bidt voor ons, dat het woord des Heren snelle voortgang hebbe en
verheerlijkt worde, evenals bij u, en dat wij bewaard blijven voor de wargeesten en
slechte mensen; want trouw vindt men niet bij allen. Maar wél getrouw is de Here, die u
sterken zal en u bewaren voor de boze.’
Terugkijkend over een periode van ca. één jaar, valt het al snel op dat heel veel berich-
ten meer verwarring dan zekerheid en waarheid hebben gebracht. Mensen groeien steeds
verder uit elkaar.
Bezig zijn met het lezen en bestuderen van het woord, brengt je daar ver bovenuit!
Het is een goed gebed om te bidden voor bewaring voor wargeesten en mensen met
duistere bijbedoelingen. Wij mogen en kunnen rekenen op de trouw van de Heer, Die ons
daarvoor bewaart. Dank in alles, en leef vanuit dat Woord!

maandag 22 feb. Habakuk 3:18 (Redding)
‘En ik, ik zal vrolijk zijn in JAHWEH, ik zal jubelen in de Elohim van mijn redding.’ [SW]

De profeet Habakuk heeft met hetzelfde probleem te maken als Job en de schrijver van
Psalm 73: de goddelozen gaan vaak vrijuit, terwijl Gods volk lijdt. De gebeurtenissen van
zijn eigen tijd drukten hem daar met de neus bovenop.
God had aangekondigd dat hij de Babyloniërs (een volk dat duidelijk nog zondiger was
dan Israël) zou gebruiken om Israël te straffen. Habakuk heeft het hier erg moeilijk mee.
Maar dan zegt hij: “Toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God Die mij redt”,
en in vers 19: “JAHWEH, mijn Heer, is mijn vermogen en Hij zal mijn voeten maken als
die van de hinde. En Hij doet mij gaan op mijn hoge plaatsen, want Hij is het Die ze blij-
vend maakt.”
Habakuk spreekt zijn vertrouwen uit naar Elohim en JAHWEH, net zoals wij vandaag dit
kunnen doen met de woorden die Paulus heeft opgeschreven in Romeinen10:13: “Want
iedereen die de naam van de Heer ook maar zou aanroepen zal gered worden!”

dinsdag 23 feb. Efeziërs 6:12 (Niet tegen vlees en bloed)
‘… want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees, maar standhouden tegen de
soevereiniteiten, tegen de gevolmachtigden, tegen de wereldmachten van deze duister-
nis, tegen de geestelijke machten van de boosheid te midden van de hemelingen.’ [NCV]

De strijd die wij ervaren is dus inderdaad niet tegen vlees en bloed, want achter de
zichtbare strijd bevinden zich deze onzienlijke machten. Wij hoeven ons ook geen zorgen
te maken, want in Christus zijn we meer dan overwinnaars. Rom.8:37 De afloop staat al
vast, Hij heeft de overwinning behaald en wij zullen met Hem over het universum gesteld
worden.

woensdag 24 feb. Efeziërs 3:10 (Uitgeroepen)
‘… opdat nu door de uitgeroepen gemeente aan de soevereiniteiten en de volmachten te
midden van de hemelingen de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt …’ [NCV]

God maakt nu, door Zijn ecclesia (=uitgeroepenen) aan de overheden en machten in de
hemel Zijn veelkleurige wijsheid bekend. Die machten zijn de geestelijke krachten die deze
wereld beheersen. Achter de schermen, want het zijn geestelijke machten en dus onzien-
lijk. Wij zijn hun opponenten, omdat we met Christus zijn gesteld over het heelal. Ef.1:22

donderdag 25 feb. Efeziërs 6:14-17 (Geestelijke wapens 1)
‘14 Staat dan: jullie lenden omgord met waarheid en aangedaan hebbend het pantser van
de gerechtigheid
15 en de voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede,
16 in alles opnemend het langschild van het geloof, waarmee jullie alle vlammende pijlen
van de boze zullen kunnen blussen.
17 En ontvangt de helm van de redding en het zwaard van de geest, dat is Gods uitspraak …’ [NCV]
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Wanneer Paulus spreekt over de geestelijke strijd, roept hij op om de geestelijke wapen-
rusting aan te trekken. Niet om actief te strijden, maar om te blijven staan. Onze strijd is
niet om de strijd aan te gaan, maar dat wij worden bestreden, en om in die strijd staan-
de te blijven.
Tot vier keer toe gebruikt Paulus in Efeziërs 6 het woord ‘staan’ of ‘staat dan!’ Staan in
Zijn overwinning namelijk. Succes verzekerd!

vrijdag 26 feb. Jesaja 11:5 (Geestelijke wapens 2)
‘Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn
middel.’ [HSV]

Het gedeelte in Efeziërs 6 waar Paulus spreekt over de geestelijke wapenrusting, is be-
kend. Minder bekend is wellicht dat Paulus de beeldspraak in deze verzen rechtstreeks
ontleent aan het oude testament, aan de profeet Jesaja namelijk.
En dan te bedenken dat er nogal wat gelovigen zijn die geloven, dat Paulus zich in de
brief aan de Efeziërs, – waarin hij de waarheden met betrekking tot de Gemeente, het
lichaam van Christus uiteenzet – niet zou kunnen beroepen op het oude testament.

zaterdag 27 feb. Jesaja 59:17 (Geestelijke wapens 3)
‘Want Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op Zijn
hoofd. Het gewaad van de wraak trok Hij aan als kleding en Hij hulde zich in de na-ijver
als mantel.’ [HSV]

In dit vers, en het vers uit Jesaja van gisteren, is het de Heer Die de strijd voert. Het
spreekt van Hem Die zal komen om recht te zetten en om Zijn vijanden te verslaan,
Jes.11:4 van God Die zal komen om te vergelden, Jes.59:18 en van Hem Die overwinning be-
haalt in de strijd over Zijn vijanden, en Die Zijn volk verlost. Jes.59:20

zondag 28 feb. Efeziërs 6:13 (Geestelijke wapens 4)
‘Neem daarom de hele wapenrusting van God op, opdat u weerstand kunt bieden in de
boze dag, en na alles verricht te hebben, stand kunt houden.’ [HSV]

Wanneer Paulus deze beeldspraak uit Jesaja 11:4-5 en 59:17 aanhaalt in Efeziërs 6, en
spreekt van ‘de wapenrusting van God’, doelt Hij niet (slechts) op het feit dat wij deze
wapenrusting van God ontvangen, maar dat het God Zelf is Die Zich kleedt in deze wa-
penrusting en dat Hij degene is Die strijd en overwint.
De wapenrusting bestaat voor ons dan ook alleen uit wapens ter verdediging, om af te
weren wat er op ons afkomt en om staande te blijven, in Zijn overwinning!


