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Johannes 1:1-4

In het begin was het Woord en het Woord was bij
God en het Woord was God. Dit was in het begin bij
God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en
zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt
is. In het Woord was het leven, en het leven was het
Licht van de mensen.
Het is niet eenvoudig te beschrijven wie Jezus
Christus’ waar wij in geloven is. In de tekst staat het
Woord met een hoofdletter geschreven. Het is dus een
gepersonifieerd Woord, belichaamd door Jezus zelf.
Hoe weten wij dat dit de persoon Jezus betreft?
Omdat Hij het Licht van de wereld(4), vanuit de
hemel naar de aarde is gekomen om het Licht te laten
schijnen in de duisternis( dit vieren veel christenen
met kerst). Omdat het Woord, Jezus’ het leven is.
Zonder dit ‘het Woord’ is niets ontstaan wat er
bestaat. Het was allemaal zeer goed in het begin
(Paradijs). Maar de mens besloot (vrije wil) niet God
en het Woord (zijn één) te gehoorzamen, niet in het
Licht dat zeer goed was te blijven wandelen, maar te
luisteren naar de stem van één die listig en jaloers was
op God en het Woord, en de mens liet geloven als God
te kunnen worden. Toen zei God: ‘Zie, de mens is
geworden als één van Ons (Meervoud: Vader-ZoonGeest), omdat hij(de mens) nu goed en kwaad kent’
(Genesis 3:22). Omdat jullie (mensen) gelijk aan Ons’
het eeuwig leven zouden worden, plaats Ik’ God zelf,
deze listigste der dieren, de slang met al zijn
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aanhangers inclusief de mens buiten het paradijs. Ik
zal vijandschap teweegbrengen tussen het geslacht
van deze slang(de duivel) en het geslacht van de
mens. Vanaf die ene ‘verkeerde’ vrije keuze is de strijd
tegen de duivel, het kwaad begonnen. Even voor de
duidelijkheid: Hoe kom ik bij de derde Goddelijke
persoon? De Geest van God zweefde boven het
water(Genesis 1:2b). De Geest was er dus ook al vanaf
het begin. Ik ben het Licht der wereld (Johannes 8:12)
zegt Jezus hier van zichzelf. Jezus was er al in het
begin. Hij is het Woord. En dat Woord, Jezus’ was
bij God. Door het Woord is alles geworden, ontstaan.
Want het Woord was ook God. Hierin wordt de
eenheid benadrukt. Vader en Zoon en Geest zijn één.
Leven is alleen mogelijk als er licht is. Jezus, het
Woord’ is het Licht. Zonder Hem zou er niet eens
leven mogelijk zijn. Vanuit God en het Woord’ vanuit
Die eenheid, is immers alles ontstaan. God kon niet
aanzien dat de mens, Zijn Schepping die Zij met
zoveel liefde geschapen hadden, in de duisternis ten
onder zou gaan. Daarom kwam Hij met een
verzoeningsplan. Jezus’ het Woord dat bij God was,
liet God de Vader afdalen naar de aarde. Hij kwam
in de Zoon als mens onder ons wonen om Zijn
schepping niet kapot te laten gaan, maar te herstellen.
Hij kwam om ons te onderwijzen over het komend
Koninkrijk van Licht, maar veel groter nog om de
kloof naar dat Koninkrijk voor ons te overbruggen.
Jezus stierf daarvoor aan een kruis om zo in de
diepste duisternis, de dood neer te kunnen dalen. Om
voorgoed met de duivel af te rekenen. Hoe vreselijk
moet het zijn geweest voor God’ om Zijn volmaakte
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evenbeeld, dat aan Hem gelijk was, te laten neerdalen
in die allerdiepste duisternis. Grotere liefde is toch
niet te bedenken? God is enkel Licht, in Hem is geheel
geen duisternis. En die diepste duisternis heeft haar
daarom ook niet kunnen vasthouden. Want na drie
dagen braken de ketenen van de dood en moest het
dodenrijk De Zoon van God laten gaan. Hij is
opgestaan, Hij leeft! Duisternis en het Licht, dat gaat
gewoon niet samen. Duisternis is de dood, en het
Licht is leven. Zolang we hier op deze aarde zijn zal
de duivel met zijn demonenleger op listige wijze ons
proberen mee te trekken in zijn val, welke zal
eindigen in de dood. Maar we weten uit de Bijbel, het
levende Woord (opgetekend door geloofsgetuigen,
geïnspireerd door Gods Geest) dat Jezus, het Woord,
het kwaad heeft overwonnen voor eeuwig! Hij pleit
voor ons bij de Vader in de hemel. En Hij heeft ons
niet als wezen achter gelaten om opnieuw te vrezen
toen Hij met hemelvaart naar de Vader terug ging.
Hij gaf ons de Heilige Geest. De derde persoon van de
Goddelijke drie-eenheid. Die er was vanaf het begin.
De Heilige Geest die is uitgestort in de gelovigen met
Pinksteren (Handelingen 2). Die Geest komt in ons
wonen als we ons oude leven, het vlees met onze eigen
wil en wandel (zie zondeval) afleggen, en de
uitnodiging van het Woord, Jezus’ aannemen met
‘geheel’ ons hart. We hebben alleen onze vrije wil wel
gehouden. Dwingen past niet bij de volmaakte liefde.
Maar Gods hart ziet vanuit ‘die’ liefde wel met een
intens diep verlangen naar jou uit! Vlucht niet van
Hem vandaan, maar neem je toevlucht tot Zijn
liefdevolle armen. Wanneer je biddend tot Hem gaat,
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en alles met Hem doorpraat, ontdek je dat Hij de
beste levensgids is. Hij is het Woord waar we elke dag
alles uit kunnen halen wat nodig is. En Hij geeft je het
leven en overvloed! Ja, leven met Hem in eeuwigheid.
Daarom is jezelf onderzoeken aan de hand van Gods
Woord onontbeerlijk. Het Woord is het geschenk
Zelf.
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Wat is mediteren en wat is proclameren:
Mediteren wordt vaak gekoppeld aan Oosterse
religies, en in die zin ook geheel terecht als occult
gezien. Christelijk mediteren heeft zijn wortels in de
bijbel, sterker nog, de bijbel gebiedt ons om te
mediteren. In Jozua 1:8 zegt God dat we Zijn Woord
dag en nacht moeten overpeinzen, zodat we zullen
gehoorzamen. De bijbel noemt mediteren feitelijk wel
twintig keer. In het Oude Testament waren er twee
primaire woorden voor meditatie; ‘Haga’, wat uiten,
zuchten, mediteren en overpeinzen betekent. En;
‘Sihach’, wat overdenken, mediteren, het in de geest
oefenen betekent. Deze woorden kunnen worden
vertaald als ; ijverig overwegen, aandacht schenken.
Cruciale oefening voor het verstand van al Gods
kinderen.
Proclamatie, zet meditatie of gebed kracht bij, een
stap verder gaat door de woorden of korte zinnen
hardop uit te spreken. Daarmee is proclameren een
heel krachtig middel van Gods tegenwoordigheid in
jou. Communicatie=Relatie. Het biedt weerstand
tegen alle kwaad (Jakobus 4:7). Woorden of korte
zinnen bijbels onderbouwd tot God gericht hardop
uitspreken met je ogen open, kan overal. Tijdens een
wandeling in de natuur, of je nou op de fiets zit of
terwijl je in de file staat, op je werk bent of in bad ligt,
etcetera. Woorden in gedachten spreken, stil, leidt
gedachten heel snel af, en voor je het weet zijn goed
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bedoelde woorden vermengd met of overstemd door
andere niet op God gerichte gedachten. Daarbij
worden er in de wereld heel wat negatieve, grove en
vloekwoorden hardop, zo niet ‘luid’ uitgesproken. Het
principe van Spreuken 15:4 : Woorden hebben
kracht! Dat geldt voor zowel de negatieve als de
positieve. Zelf heb ik mogen ervaren dat woorden in
geloof naar God hardop uitspreken, een proclamatie
is in de hemelse gewesten, een krachtig schild tegen de
pijlen van de boze, en een groei in mijn relatie met
God heeft gebracht.
Neem elke dag de meditatie met overdenking in je op.
Geef het aandacht. Spreek het gebed uit. En
proclameer (hardop uitspreken) gedurende de dag de
tekst van de psalm-proclamatie. Hardop uitspreken,
proclameren werkt altijd iets uit, zowel in ons
persoonlijk als in de hemelse gewesten. Het Licht uit
de hemel verlicht niet alleen je eigen pad maar straalt
door jouw heen in deze donkere wereld. Het geeft
kracht, verbindt en houdt ons echt staande.
Ik wens je van harte Gods zegen bij het lezen, leren en
doen in de 100 dagen tuin vol genade.
Shalom met groet,
Herma.

10

BELOFTE
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Omarm
Hij is de vriend die je alles mag vragen,
of je nu een geweldige dag hebt of een zware last
te dragen.
Fluister Zijn naam en stel op Hem je vertrouwen maar,
want op de momenten dat je echt iemand nodig hebt, is Hij
altijd daar.
Zelfs al durf je enkel te fluisteren, die Jezus naam
Hij is altijd bij je, boven je en onder je, rondom jou wil Hij
staan.
Hij kent zelfs je gedachten, je worsteling en strijd
afgewisseld
door momenten van vreugde.
Hij weet van de verborgen plekjes, en ook wat er niet
deugde
Laat eens los; zo’n Vriend past mij niet, die alles van mij
weet en ziet.
Want deze goede vriend wil je het allerbeste geven
Hij heeft al jouw sores aan het kruis op Zijn schouders
genomen.
Voel je niet bezwaard, je hoeft voor hem echt niets te
verbergen
Hij breekt heus niet in, maar klopt aan de deur van jouw
leven
Hij wil met je praten en met je eten, mag Hij binnen
komen?

En, vraag jij je misschien af; hoe lang zal Hij daar nog
blijven staan?
zolang er leven is……., maar laat Hem alsjeblieft niet
gaan.
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Meditatie: 1 Korinthe 10:13
Dag 1
Meer dan een menselijke verzoeking is u niet
overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten
dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar
Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om
die te kunnen doorstaan.
Overdenking:
Overwinningsbelofte! Jezus’ verzoeking vond plaats
op het moment dat Hij voor de grootste doorbraak in
zijn leven en bediening stond. Het zelfde zal gebeuren
voor een doorbraak of bediening in jouw leven. Wees
hierop voorbereid. Er is daarvoor maar één reden,
namelijk; dat de vijand weet dat God grote dingen in
jouw leven wil gaan doen. En hij denkt dat je dom
genoeg bent om daarin te trappen. Beeld je:
niet in dat je immuun bent voor verleiding. Jezus wist
van dit probleem. In Lucas 22:46 zei Hij tegen zijn
discipelen: ‘Sta op en bid dat jullie niet in beproeving
komen’. Deze boodschap geldt ook ons. De vijand zal
altijd jouw zwakte, behoefte en onzekerheid uitbuiten
en gebruiken. Wij moeten niet wachten tot de
verzoeking er is, maar bidden om kracht voordat deze
er is. Jezus leerde ons: ‘Leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze’. En wij kunnen ook, net
als Jezus de vijand met Gods Woord bestraffen, en
mogen daarbij ten allen tijde Zijn Naam aanroepen.
Er staan regelmatig woorden in de Bijbel als: ‘Wees
niet bevreesd, wees nergens bang voor’. Maar wat heb
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je daaraan? Want als je tegen iemand zegt, die bang
is om in de nacht alleen te zijn: ‘Je hoeft echt nergens
bang voor te zijn hoor’, verdwijnt de angst dan? Nee,
natuurlijk niet. Maar de Heer zegt er daarom ook
wat bij: ‘Vrees niet, want Ik ben met je, zie niet
angstig rond, want Ik ben je God, Ik sterk je wanneer
de angst je overvalt. Wij hebben in Jezus de kracht
om te overwinnen omdat Hij die in ons is, machtiger
is dan hij die in de wereld heerst. De Heer is bij je van
de vroege morgen tot in de late avond, ja zelfs de hele
nacht waakt Hij over jou.

Gebed:
In Jezus’ naam verbreek ik de grip die verleiding op
mij heeft gekregen of probeert te krijgen, door
dagelijks te kiezen om in Uw nabijheid te zijn Heer.
In Uw schuilplaats ben ik sterk om te weerstaan wat
mij wegtrekt van U, en Uw plannen voor mij. Amen.

Proclamatie: Psalm 37:40
De Here zal mij helpen en bevrijden; hij zal mij
bevrijden van de goddelozen en verlossen, want ik
heb mijn toevlucht tot Hem genomen.
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Meditatie: 1Pertus 1:3-4
Dag 2
Geprezen zij de God en Vader van onze Here Jezus
Christus, Die ons overeenkomstig Zijn grote
barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot
een levende hoop, door de opstanding van Jezus uit
de dood, tot een onvergankelijke, onbevlekte en
onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard
wordt voor u.
Overdenking:
Onderzoek en beproef jezelf eens. Besef je dat God een
plan, een geweldige toekomst voor je heeft? Wat een
belofte is dit! Even verder lezen we in de Petrusbrief
hoe noodzakelijk het geloof in Jezus en Zijn
opstanding is. Opdat de beproeving van uw geloof die
van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en
door vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof
en eer en heerlijkheid, op de dag dat Jezus komt(7).
We zijn God zo kostbaar, kostbaarder dan goud.
Denk jij je toekomst veilig te stellen met eigen
plannen? Of kun je met Petrus zeggen: Ik wil in het
centrum van Uw plannen zijn, in de zekerheid dat U
mij alles geeft wat ik nodig heb voor wat er voor mij
ligt. Ik bid dat U mij kracht geeft om door te zetten. U
hebt gezegd dat ‘wie standhoudt tot het einde zal
worden gered’ (Mattheüs 10:22). Het kan zijn dat
onze ziel verdord is, en ons leven door
omstandigheden hopeloos lijkt. Toch is er licht in de
duisternis, al is je zicht nog zo troebel. Wij kunnen
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Hem ontmoedigd los laten, maar Hij laat ons nooit
los. Ga terug naar Hem met je falen, met je pijn,
strijd en zorgen. Blijf geloven, al lijkt alle hoop
vervlogen, want God leidt door lijden heen, ja zelfs
door de dood naar de levende hoop die zeker is, naar
de eeuwig volmaakte toekomst die je in de hemel
wacht. Kijk maar naar Petrus. Vanuit de moeilijkste
omstandigheden, komen doorgaans de krachtigste
getuigenissen, want God doet alle dingen meewerken
ten goede voor hen die Hem liefhebben (Romeinen
8:28). En de Heilige Geest zal ons leiden en bijstaan
op weg naar die hoopvolle toekomst. Sta op in Zijn
kracht. Hopeloos leven? NEE!! Levende hoop!

Gebed:
God, ik wil staan op Uw beloften, en leg vandaag
mijn hand opnieuw in Uw handen, opdat in
zekerheid des geloofs de levende hoop altijd in mij is
en blijft. De Heilige Geest in mij tot hulp en kracht
gegeven! Amen.

Proclamatie: Psalm 145:19-20a
God vervult het verlangen van wie Hem vrezen, Hij
hoort mijn hulpgeroep en verlost mij. De Here
bewaart allen die Hem liefhebben.
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Meditatie: 1Petrus 5:7
Dag 3
Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor U.
Overdenking:
Een hele moeilijke opdracht, gekoppeld aan een
prachtige hoopvolle belofte voor jou en mij. Want wat
houden we graag de touwtjes zelf in handen, en raken
gefrustreerd als het vervolgens niet echt goed loopt. En
missen daardoor de blijdschap van God. Niet tot je
bestemming komen. Ik geloof zelf dat het antwoord
ligt in ‘overgave.’ Waarom is het toch zo moeilijk voor
ons om te zeggen: ‘Heer, ik geef alles over aan U.’
Zijn we misschien bang dat God mogelijk met een
andere oplossing komt dan wij wensen? Twijfelen of
God echt wel alles doet voor ons bestwil, is verkeerd.
God wil ons als deelgenoot van Zijn winnend team.
‘Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen Mij, maar
doen jullie niet wat ik zeg?’ (Lucas 6:46) Hoe komt het
dat we niet groeien in de Heer? Dat het meer
overleven lijkt dan echt leven. Alles overgeven
betekent dat je bereid bent te zeggen: ‘Heer, wat U
wilt zal ik doen, ik zeg JA tegen U. De aardse dingen
zal ik ondergeschikt maken aan Uw wil, om meer van
U in mijn leven te ontvangen. God op de eerste plaats,
je onderwerpen aan Zijn gezag. Dat maakt je leven
totaal anders. Nieuw! We lezen in de Bijbel over de
vreze Gods. Dat betekent niet dat we bang voor God
moeten zijn, maar veeleer eerbied en ontzag mogen
hebben voor Zijn niet te bevatten ontzagwekkende
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grootheid. God ziet ons op liefdevolle wijze aan, en
zegt: ‘Ik wil jou! Geef je aan Mij over, zodat Ik jou
alles kan geven wat Ik voor je heb.’ Als we kunnen
zeggen: ‘Ik geef mij aan U over Heer, neem alles
maar’. Dan zal ons leven in alle opzichten beter
worden. Zeg maar met Psalm 23: De Heer is mijn
Herder, mij ontbreekt niets. Ik zal geen kwaad vrezen,
want U bent met mij. U zalft mijn hoofd zelfs met
olie, mijn beker stroomt over. Ja, goedheid en trouw
zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Probeer
maar, geef al je zorgen maar aan Hem.

Gebed:
Heer, ik buig mijn knieën vandaag voor U en belijd
dat U Heer bent over heel mijn leven. Ik wil mij door
U laten verzorgen. Amen.

Proclamatie: Psalm 91:15-16b
Ik zal Hem aanroepen en Hij zal mij verhoren, in de
benauwdheid zal Hij bij mij zijn, Hij zal mij eruit
helpen en mij verheerlijken. Hij zal mij Zijn heil
doen zien.
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Meditatie:1Timotheüs 2:4-6a
Dag 4
God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis
van de waarheid komen. Want er is één God. Er is
ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens
Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als losprijs
voor allen.
Overdenking:
Er is nogal wat gaande over deze woorden, of beter
gezegd, worden de woorden hierboven gewoon
geloochend. De listigste manier om mensen bij God
weg te houden is mijns inziens; dat God je van te
voren wel of niet heeft uitgekozen. Ook wel de
uitverkiezing genoemd. Het zou betekenen dat je er
zelf niet toe doet. Je lot is immers al beslist. Zo worden
mensen gevangen gehouden in hun lichaam door
angst voor hun onzekere lot, hun eindbestemming.
Speciaal verkozen, apart gezet is Gods volk, Israël.
Daar heeft God ‘wel’ een speciaal plan al vanaf het
begin mee.(Genesis 12:3/Deuteronomium 7:6) Gods
oogappel(Zacheria 2:8). God gebruikt Israël als een
kanaal van zegen voor iedereen (Jesaja 43:21). Vanuit
de Joden heeft God de boodschap van het evangelie
naar alle mensen, ja tot aan de uiteinden der aarde
uit laten gaan. God heeft Zijn hele schepping zo innig
lief. God heeft echt het beste met ons allen voor
(Jeremia 29:11). Zijn maaksel zijn wij. Hij heeft ieder
persoonlijk op het oog. Hij heeft alles voor ons
gegeven. Jezus, Zijn enige Zoon offerde Hij aan het
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kruis, om tot in het dodenrijk neer te dalen en satan
te overwinnen, door op te staan uit die afschuwelijk
poel des doods, wat anders onze eindbestemming zou
worden. Niet satan is overwinnaar, maar Jezus
Christus, de Zoon van de Allerhoogste God! God heeft
geen behagen in de dood van een zondaar, lees
Ezechiël 18:23 en 32. Dit zegt God tegen Israël, maar
in hen, ook tegen ons heidenen. God roept…..en
wacht (2 Petrus 3:9). De satan ontmoedigt, verleidt
en misleidt. Daar begon hij al mee in het paradijs?
Vooral voorkomen dat jij je bekeert en dat jij gered
wordt. De vraag: Geloof jij dat God het beste met je
voor heeft? Wat is daarop jouw antwoord?

Gebed:
Verbonden met Uw volk, dank ik U voor het kruis
Heer Jezus. En wil ik nooit meer twijfelen aan Uw
plan voor mij. Leid mij op de eeuwige weg.
Verwachtingsvol uitzien! Amen.

Proclamatie: Psalm 95:1
Ja, ik wil vrolijk zingen voor de Here, ik wil juichen
voor de rots van mijn heil.
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Meditatie: 2 Korinthe 1:20
Dag 5
Immers, zoveel beloften van God er zijn, die zijn in
Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God
door ons.
Overdenking:
In de hele Bijbel vinden we ze, allemaal beloften. En
God zegt er ook nog amen op, wat betekent; het is
zeker, het is zo. Toch twijfelen wij zo vaak. We
kunnen zomaar de weg weer kwijt raken door onrust,
zorgen of problemen. We kunnen zo met ons zelf
bezig zijn, en opgeslokt worden door het dagelijks
leven dat we aan God voorbij lopen. Hetzij door een
drukke baan of overvolle agenda. Onze maakbare
wereld. Hoeveel tijd blijft over voor God? Alles, om
ons vooral zo ver mogelijk bij God vandaan te
houden. We moeten immers niets, maar maken zelf
die keuzes in ons leven. God heeft onvoorwaardelijk
voor ons gekozen, we zijn nooit uit Zijn hart en
gedachten. Wij vallen niet uit Zijn hand. Voor ons
kunnen er zelfs momenten zijn dat we Hem lijken te
zijn vergeten; God vergeet ons nooit! We praten
verheugd over ‘onze’ keuze, ‘onze’ bekering of ‘onze’
wedergeboorte, ‘onze’ trouw….,maar lijken in
bepaalde omstandigheden te zijn vergeten dat ‘dat’
alles van Hem kwam. Zijn we echt in Hem? Of,
creëren we zelf ‘een’ God, die past binnen onze
kaders. Wanneer we de geweldige Bijbelse beloften tot
ons door laten dringen zullen we stil worden van diep
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ontzag voor De grote God die wij mogen kennen en
dienen. Hij wordt nooit moe van al ons tobben en
zwoegen, nee Hij staat met eindeloos geduld en
ontferming telkens weer met open armen klaar om
ons op te vangen. Waarom komt Jezus nog steeds niet
terug denk je? Omdat God met zoveel liefde en genade
over Zijn schepping bewogen is. Hij wil dat niemand
kapot gaat in deze van God verlaten wereld, maar dat
allen veilig in Zijn armen thuis komen. Je hoeft enkel
maar de Bijbel te openen en je te voeden met het
brood dat werkelijk je lichaam en geest verkwikt,
opbouwt en bovendien smaakt naar meer. Laat je
niet ontmoedigen, maar juist bemoedigen, en deel het
uit! Het is immers nog genade tijd. Dank U wel dat U
nooit los laat wat Uw hand begonnen is te doen.
Dank U Vader, voor het amen!
Gebed:
Ik wil U danken voor de Bijbel die zo vol met
geweldige beloften staat. Leer mij om elke dag
daaruit te leven en daarbij ook echt te vertrouwen op
Uw amen. Amen!

Proclamatie: Psalm 63:8
Voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest;
onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk
zingen.
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Meditatie: 2 Korinthe 13:11-12a
Dag 6
Verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen,
wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de
liefde en de vrede zal met u zijn. Groet elkaar met
een heilige kus.
Overdenking:
De Bijbelse schatkist noem ik het. De rijke beloften in
Gods Woord. Want de beloften maken immers rijk,
wanneer we erin gaan staan en op vertrouwen met
heel ons hart. De God van de liefde en de vrede zal
met ons zijn. Er staat wel iets voor, waaraan die
belofte onlosmakelijk is verbonden. De wedijver van
de tijd in Korinthe, die scheuringen tot gevolg had, is
helaas in onze tegenwoordige tijd niet veranderd. Wij
laten ons niet graag de wet lezen, of aansporen tot een
werk ten goede van anderen. Wij vinden van alles,
maar verliezen daarbij al spoedig de eensgezindheid
uit het oog, waardoor de onderlinge liefde verkilt en
de vrede ver te zoeken is. Geen menselijke waarheden
en vaardigheden maken de kerk zoals die bedoeld is,
maar het gezamenlijk deelhebben aan de
gemeenschap van Heilige Geest. ‘Gezamenlijk’ Dan
gaan we samen zoeken naar het plan van onze Heer.
Het tegenwoordig sterk opkomende individualisme,
het recht van ik, boven de gemeenschap, maakt het er
niet eenvoudiger op. Dikwijls zo verre van elkaar, de
ander groeten met een heilige kus? De gedachte: Wij
hebben elkaar, of de kerk niet nodig om te geloven,
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staat haaks op de bijbelse principes voor een goed en
gezond christelijk (kerk)leven. Wanneer we samen in
de liefde geleid door de Heilige Geest optrekken, dan
zullen we deel zijn van het antwoord in plaats van
deel van het probleem. Het kan dan ook niet zo zijn
dat een selecte groep alle taken in de kerk op zich
neemt, en de rest consumeert. Ga het leren en
ontdekken. De gemeente is een wonder, en alleen door
de wonderwerking van de Heilige Geest zal zij
standhouden. Ontmoedigd of bemoedigd? Waar sta
jij?

Gebed:
Heer, ik leg al mijn zelfzucht voor U neer. Maak mij
een kanaal van Uw zegen o Heer! Ook in de kerk.
Amen.

Proclamatie: Psalm 32:8
U onderwijst mij, en leert mij de weg die ik moet
gaan: U geeft raad, Uw oog is op mij.
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