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Woensdag 1 januari
Nieuwjaarsdag

Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God, onze
Vader, en Christus Jezus, onze Heere.1 Timótheüs 1:2
Daar kunt u het nieuwe jaar mee in: ‘genade,
barmhartigheid en vrede’. Genade is de gunst en
de liefde van de Heere. ‘De Vader Zelf heeft u lief.’
Die liefde is verdiend door de Heere Jezus. Door
Hem alleen. U hebt niets dan zonde. U zult vanuit
uzelf ook nooit iets anders voortbrengen. Maar
Zijn barmhartigheid, Zijn innerlijke bewogenheid
over u, riep u uit de dood in het leven. Zijn vrede
schonk Hij u door Zijn bloed. De zalige bewustheid schonk hij in uw hart, dat God om Christus’
wil al uw zonden vergeven heeft; dat Hij om Jezus’
wil voor eeuwig uw genadige Vader is; dat Hij met
u zijn zal, elke dag en elk ogenblik; ja, dat Hij u
thuis zal halen als het Zijn tijd is. Dan mag u voor
eeuwig volmaakt delen in Zijn gunst en liefde.

 1 Timótheüs 1:1-5
 Psalm 103:7
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Geborgenheid (1)
‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is
gezeten, zal overnachten in de schaduw van de
Almachtige.’ (Ps. 91:1)
Bij Psalm 91
Als de dag gedaald en de avond gekomen is, is de
nacht in aantocht. Niemand kan die tegenhouden
of zelfs maar uitstellen. De zon is achter de kim
verdwenen en de duisternis valt over alle leven.
Dan doet de vermoeidheid zich gelden. Het
lichaam vraagt om nieuwe kracht. De mens legt
zich te ruste. De ogen vallen dicht, de handen liggen stil.
De nacht, de moeder van de rust,
des hemels grote fakkel blust.
Van arbeid zijn de leden moe,
de sluimer drukt de ogen toe.
Die nacht betekent echter behalve de zegen van de
rust ook gevaar. In de slaap is de mens kwetsbaar.
Hij is niet op zijn hoede voor wat hem bedreigt.

026 Honigdroppels 2020.indd 4

(wordt vervolgd)

13-05-19 13:1

365
2020
Zon op 08.47
16.37
onder
Maan op 12.29
--.-onder

Donderdag 2 januari

En zo er iets anders tegen de gezonde leer is

1 Timótheüs 1:10
Het gaat om ‘de gezonde leer’. Wat is dat? Dat is
Gods wet. U moet in overeenstemming zijn met
Gods wet. Hoe kan dat? Alleen door het geloof in
de Heere Jezus. Als u oprecht in Hem gelooft, heeft
Hij voor u de wet vervuld. Dan heeft Hij ook de
straf gedragen die u verdiend hebt. Dan leeft u in
een vervulde wet. Dan heeft de wet niets bij u te
zoeken. Dan kunt u voor God bestaan op de grote
dag van het oordeel. Maar buiten het geloof in
Christus blijft de wet eisen en dreigen. Als u niet
tot Jezus vlucht, zal de wet u eeuwig verdoemen.
Haast u om uws levens wil. Naar Wie? Naar Hem,
Die u roept: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven’ (Matth.
11:28).

 1 Timótheüs 1:6-11
 Psalm 19:4
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Geborgenheid (2)
Voor de dief, die bij voorkeur in de nacht komt.
Voor de vijand die van de duisternis gebruikmaakt
om hem te overvallen. Hij heeft geen weet van
gebeurtenissen die hem onbewust kunnen treffen.
Wat kan het in de nacht angstig zijn. In het stille
duister wordt de mens door velerlei gedachten
besprongen. Pijnlijke herinneringen kunnen hem
besluipen. Verdrietigheden weren de slaap uit zijn
ogen. Hoe komt hij dan veilig en rustig de nacht
door? Is er iemand die de ogen openhoudt, als hij
ze sluit? Is er een schuilplaats om te overnachten?
Onze tekst geeft daarop een helder en zeker antwoord. Het komt tot een mens die ongetwijfeld in
nood is. Een mens die het gevaar, dat hem nacht én
dag omringt, niet kan ontgaan of verdringen.
Tegen de vele vijanden is hij niet opgewassen. Hij
is niet bestand tegen allerlei onheil dat hem treffen
kan. Natuurrampen kunnen hem overvallen. Een
ongeluk kan hem overkomen. Een besmettelijke
ziekte kan hem besluipen. Onverhoeds kan het
verderf zijn leven verwoesten.
(wordt vervolgd)
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Vrijdag 3 januari

… van wie ik de voornaamste ben. 1 Timótheüs 1:15
Bent u het met Paulus eens? Was hij de ergste zondaar ter wereld? Of … bent u het zelf? Gods Geest
maakt ons eerlijk. Hij laat ons de waarheid van ons
eigen hart en leven zien. Dan kan er niemand erger
zijn. Des te groter wordt dan ook het wonder dat
Jezus Christus in de wereld gekomen is om niet
alleen anderen, maar ook mij zalig te maken. Dat is
puur genade. Daarom hoeft ook niemand te wanhopen. Paulus wil hier zeggen: ‘Als het voor mij
kan, dan kan het voor iedereen.’ De liefde van
Christus is zo oneindig groot. De kracht van Zijn
bloed is zo alles overwinnend. Hoe meer we dat
als een zalige werkelijkheid ervaren, hoe meer we
God mogen verheerlijken. En dat is het doel. Zijn
Naam moet eeuwig eer ontvangen.

 1 Timótheüs 1:12-20
 Psalm 116:4
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Geborgenheid (3)
Al deze dingen worden ons door de dichter op
indringende wijze voorgehouden. Hij spreekt over
de schrik van de nacht, over de pijl die overdag
vliegt, over de pest die in het duister rondgaat, en
het verderf dat op de middag verwoest. Aangrijpende, maar wel heel realistische dingen. Want
daarmee is ons leven getekend. Midden in dit
leven zijn wij door de dood omgeven. Dat is beangstigend. Zou ons dat geen schrik aanjagen?
Die vraag verwachten wij uit de mond van de
dichter om ons tot bezinning en waakzaamheid op
te roepen. Maar die vraag blijft achterwege. Onze
psalm signaleert het gevaar namelijk niet om ons
bang te maken, maar om ons te midden daarvan
veiligheid en rust te bieden. Want er is een schuilplaats tegen het gevaar. Er is een trouwe ‘nachtgezel’ in alle nood. Met Hem, de Herder van Israël,
Die niet slaapt, noch sluimert, zijn wij veilig in de
nacht en vrezen wij de vijand niet. In Zijn schaduw
is er rust!
(wordt vervolgd)
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Zaterdag 4 januari

Die wil, dat alle mensen zalig worden

1 Timótheüs 2:4
God wil uw zaligheid. U bent een mens. Hij beveelt
u: ‘Bekeert u en gelooft het Evangelie’ (Mark. 1:15).
Dat is de weg om zalig te worden. Hij nodigt u:
‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en
belast zijt’ (Matth. 11:28). Hij bidt u: ‘Laat u met
God verzoenen’ (2 Kor. 5:20). Hoe zult u ontvluchten als u op zo’n grote zaligheid geen acht geeft?
Dan is uw verdoemenis zeker en rechtvaardig. En
als u komt en gelooft? Ja, dan is het enkel Gods
genade. Dan moet u zeggen: ‘Heere, U bent mij te
sterk geworden. U hebt mijn onwil gebroken. U
hebt Uw liefde in Christus in mijn hart uitgestort.
U komt alle eer toe van mijn zaligheid.’ En daar
gaat het om: om Gods eer. Dat is de zaligheid. ‘Die
God is onze zaligheid, wie zou die hoogste majesteit, dan niet met eerbied prijzen?’

 1 Timótheüs 2:1-7
 Psalm 68:10
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Geborgenheid (4)
‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is
gezeten, zal overnachten in de schaduw van de
Almachtige.’
Dit is een woord van diep en zeker geloof. De
dichter wil ons daarmee opwekken tot een stil en
sterk vertrouwen in de God Die over Zijn kinderen
waakt. Dat is niet overbodig, want hoewel wij,
zegt Calvijn, ‘erkennen dat Hij de Behoeder der
gelovigen is, is er nauwelijks één op de honderd
die zijn heil aan Gods getrouwheid overgeeft’.
Welk een rijke belofte is er bovendien in dit woord
van geloof opgesloten. Geloofswoorden in de
Schrift zijn immers altijd goddelijke beloften. Wij
moeten onze tekst dan ook zó lezen. Als een uitnodiging, als een appèl om tot God onze toevlucht te
nemen. Maar ook als een belófte van Zijn hulp en
bescherming. Wie tot Hem vlucht, is voor altijd en
eeuwig geborgen. Daarom bezingt deze psalm
overluid het diepe en ware vertrouwen op God.
Het geloof weet Wie Hij is en het vertrouwt Hem.
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Zondag 5 januari

… zo zij blijft in het geloof, en liefde, en heiligmaking

1 Timótheüs 2:15
God heeft in de schepping aan man en vrouw een
eigen plaats gegeven. De vrouw mag niet over de
man heersen. Maar zij mag iets doen, als God het
geeft, wat een man niet kan: kinderen baren. Zij zal
daarin zalig worden als ze blijft in geloof, liefde en
heiligmaking. Dan moet u dus eerst oprecht geloven. Dat geloof werkt door in de liefde. Dat geloof
doet u jagen naar heiligmaking. Dan bent u een
goede moeder voor uw kinderen. Want dan wilt u
niets liever dan dat uw kinderen ook zalig worden. Dan hebben ze, als het goed is, in u en uw
man een voorbeeld. Wat is het heerlijk om zo
samen een te zijn. Om zo kinderen voort te brengen tot Gods eer. Wat is het oneindig groot om als
gezin de Heere te vrezen; om straks samen te juichen
voor Zijn troon.

 1 Timótheüs 2:8-15
 Psalm 128:2
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Geborgenheid (5)
Dies noem ik God, zo goed als groot
voor hen, die op Hem bouwen,
mijn burcht, mijn toevlucht in de nood,
de God van mijn betrouwen.
Dat is de veiligheid van het ‘wonen’ bij God. Zo
kunnen wij onze tekst ook vertalen: ‘Wie wóónt in
de schuilplaats van de Allerhoogste, die overnacht
in de schaduw van de Almachtige.’ Zou een mens
daar niet veilig zijn? In Gods woning? Het is het
enige volstrekt veilige huis om te overnachten.
Niet om er zo nu en dan binnen te lopen, maar om
intrek daarin te nemen en er te blijven. Bij God te
wonen! In rust. Wat zich dan verder buiten die
woning van God afspeelt, blijft buiten. Het zal de
gelovige niet beschadigen. Hij zal het wel zien,
maar geen plaag zal zijn woning naderen. Hij mag
rusten in Gods schaduw. In de schaduw van Hem
aan Wie alle dingen onderworpen zijn.
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