EREWOORD!
Bijbels dagboek
bij Gods beloften
Lieuwejan van Dalen

Woord vooraf
Van generatie op generatie hebben christenen geleefd uit Gods beloften. Gods woorden hebben gelovigen in alle tijden en op vele plaatsen troost, hoop en kracht gegeven. Ooit zei mijn overgrootmoeder tegen mijn grootvader: ‘Jongen, zorg dat je Gods
beloften kent, dan kun je erop pleiten!’ Mijn grootvader gaf deze les weer door aan
zijn kinderen en kleinkinderen. Leven met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest betekent uitgaan van wat Hij belooft. God vervult niet al onze wensen, maar wel al Zijn
beloften. Op Zijn erewoord kun je vertrouwen!
Dit dagboek bij Gods beloften gaat uit van de Herziene Statenvertaling (HSV
2010/2016). Deze vertaling vertaalt de brontalen van de Bijbel getrouw, is goed te
begrijpen en heeft een brede ingang gevonden onder christenen; zowel op het ‘reformatorische erf’ als op ‘evangelische bodem’ wordt de HSV gebruikt.
Dit boek is niet een complete opsomming van al Gods beloften. De teksten die ik
heb gekozen kunnen met gemak aangevuld worden door vele andere beloften uit de
Bijbel. Ik heb ervoor gekozen de beloften min of meer willekeurig in te delen. Op die
manier komen het Oude Testament en het Nieuwe Testament afwisselend aan de
orde. Ook de thematiek van de beloften wordt zo afgewisseld. Mijn hoop is dat jij elke
dag een belofte als een ‘verrassing uit de hemel’ mag ontvangen.
Elke belofte gaat gepaard met een symbool. Dat kan visueel ingestelde mensen helpen om de thematiek te begrijpen en te beleven. Bovendien blijkt zo de verscheidenheid van Gods beloften. Ze gaan niet alleen over vergeving, genezing en bevrijding,
maar ook over de navolging van Christus, Gods volk Israël en de toekomst van Gods
kinderen.
Zonder de hulp van mijn vriend Jan Wouter Ruizendaal was dit dagboek niet verschenen. Hij heeft mij enorm geholpen met goede adviezen en praktische hulp. Als ik op
een dood spoor zat bemoedigde hij mij. Zijn meelezen en meeleven heb ik als een
zegen van God ervaren.
Mijn lieve, wijze Sarianne was voortdurend een steun en klankbord in mijn schrijfproces. Afgelopen periode heeft zij vele avonden zonder mijn gezelschap doorgebracht
omdat ik achter mijn bureau zat en met dit dagboek bezig was. Haar liefde en wijsheid zou ik nooit willen missen. Wat zij voor mij betekent is nauwelijks in woorden uit
te drukken. Samen met haar blijf ik bidden dat onze kinderen zullen leven uit Gods
beloften – ook als wij er niet meer zijn.
Dat dit dagboek verschijnt is mogelijk gemaakt door mijn Vader, mijn Redder en mijn
Helper. Hij gaf mij de kracht om over Zijn beloften te denken en te schrijven. Een leven zonder Zijn beloften is moeilijk voor te stellen. ‘Want uit Hem en door Hem en tot
Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen’ (Rom. 11:36).
Hoogeveen, zomer 2018

Leven uit Gods beloften
Gods beloften zijn ontzettend waardevol. Ze helpen je te leven en te geloven. Ze
helpen je met God, anderen en jezelf om te gaan. Maar de beloften van de heere
zijn geen ‘toverspreuken’. Hoe kun je op een goede manier met Gods woorden
leven?
Wat God belooft hangt onlosmakelijk samen met wie Hij is: ik ben. Hij was er en is
er altijd. Zonder geloof in Zijn Naam en zonder vertrouwen op Zijn werk heeft het
geen zin om iets van Gods beloften te verwachten. Door geloof alleen valt Gods
Woord op de juiste plekken van je leven.
God de Vader heeft Zich bekendgemaakt in en door Zijn Zoon Jezus Christus. Door
Gods Zoon zijn Gods beloften ‘ja en amen’. Als je uit Gods woorden leeft, kan je en
wil je niet om Jezus heen. Alleen door Zijn genade en Zijn volbrachte werk ontvang
je zegen. Zijn kruisdood en Zijn opstanding zijn allesbepalend om te leven als christen.
De Heilige Geest helpt je om je eigen te maken wat de Bijbel belooft. Leven uit
Gods beloften vraagt om een persoonlijke toe-eigening. Je mag leren geloven dat
Gods goede woorden niet alleen voor anderen, maar ook voor jou zijn. Vraag Gods
Geest om Zijn leiding zodat je de beloften van het Evangelie een plek kunt geven in
je hart en in je leven.
Belangrijk is dat de heere Zijn beloften vervult op Zíjn moment en op Zíjn manier.
Wij hebben nog wel eens de neiging om voor Hem te beslissen wat het juiste moment of wat de juiste manier is om Zijn woorden in vervulling te laten gaan. Maar
dat moeten we echt aan Hem overlaten. Wij kunnen Hem niet dwingen. Wij mogen Hem wel bidden. Hij weet veel beter dan wij wat het beste is – en wanneer, en
hoe.
Als Gods Woord je gids is krijg je vroeg of laat te maken met het spanningsveld
tussen Gods beloften en jouw ervaring. Wij merken niet altijd dat God doet wat Hij
zegt. Wij zien niet overal dat God werkt volgens Zijn Woord. Dat geeft aanvechting.
Dan is het goed je toch over te geven aan Hem. Hij is in Zijn werk niet afhankelijk
van onze beleving. Geloof heeft gevoel nodig, maar het is ook zoveel meer dan
dat. Het komt aan op vertrouwen – en dat is meer dan beleving. Het is een keuze
om je vast te houden aan wat Hij belooft.
Wie met God wil wandelen doet er goed aan om de dag met Gods Woord te beginnen. Als je aan het begin van een nieuwe morgen een belofte van de Vader
leest, kun je daarmee de dag doorgaan. David zegt dat hij ’s morgens bidt en uitziet naar wat God gaat doen (Ps. 5:4). Natuurlijk is het ook mogelijk om ’s middags
of ’s avonds te bidden en uit dit dagboek te lezen, maar dan heb je minder tijd om
Gods erewoord te overdenken.

Tot slot, Gods beloften zijn wel in de wereld en de tijd gekomen, maar worden
niet door onze wereld en onze tijd begrensd. Gods woorden staan in het kader
van Gods plan – en dat omvat de eeuwigheid. Dat betekent dat Zijn woorden soms
hier en nu in vervulling gaan, maar soms pas vervuld worden als wij bij Hem in de
hemel komen of als Hij bij ons op aarde terugkomt. Word niet ongeduldig, maar
blijf verlangend uitzien naar Zijn toekomst – want die is onvoorstelbaar goed!

JANUARI
MAAND

1 januari
2 Korinthe 1:20
‘Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot
verheerlijking van God door ons.’
De Bijbel is een boek vol beloften. God heeft je Zijn beloften zwart op wit gegeven.
Waarom heeft Hij dat gedaan? Omdat Hij wil dat jij elke dag leeft met Hem. Hij
gunt je een persoonlijke en levende relatie met Hem. Hij roept je om met Hem het
leven door te gaan. De Bijbel noemt dat wandelen met God (Gen. 5:24).
Als Paulus deze woorden opschrijft is hij zichzelf aan het verdedigen. Hij heeft namelijk gemerkt dat hij weinig krediet heeft bij de Korinthiërs. Dat raakt hem, want
hij is voortdurend onder leiding van Gods Geest aan het werk geweest in Gods Koninkrijk. Zijn leven hing soms zelfs aan een zijden draadje, zo dichtbij was de dreiging van de dood. Maar steeds was hij trouw. Zijn ja was ja en zijn nee was nee. Ja
zeggen en nee doen was er niet bij – en andersom ook niet. Hij was en is een betrouwbare apostel van Christus. Hij heeft steeds in praktijk gebracht wat God hem
heeft geleerd: ja is ja, nee is nee. De God van de Bijbel doet wat Hij zegt en zegt
wat Hij doet! Wat God belooft is Zijn erewoord.
Dat hangt onlosmakelijk samen met Gods Zoon, Jezus Christus. In Hem, de Messias, zijn alle beloften van God uit het Oude Testament vervuld. In Hem zijn alle
beloften van de Vader ja en amen, waar en zeker. Wie verlost is door het bloed van
Jezus hoeft nooit te twijfelen aan Gods beloften. Wie een discipel is van Christus
mag weten dat God Zich houdt aan Zijn Woord. Al Gods beloften aan jou – en wat
zijn het er veel – zijn ja en amen in Gods Zoon. Als je Jezus hebt heb je al Gods beloften. Neem ze aan. Houd ze vast. Leer ze kennen – en leef eruit!

Belofte
Al Gods beloften aan jou zijn ja en amen in Jezus Christus!

2 januari
Genesis 3:15
‘En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw
nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel
vermorzelen.’
Het derde hoofdstuk van de Bijbel is het donkerste gedeelte dat je in Gods Woord
kunt vinden. Genesis 3 vertelt over de mens die voor de zonde kiest. Sindsdien
is de zonde een repeterende breuk met God. Bovendien is Gods schepping vol
scheuren en barsten. Overal is pijn en lijden, ellende en verdriet, ziekte en dood.
Toch schijnt in dit donkere hoofdstuk het licht van Gods liefde, genade en trouw!
Meteen na hun keuze voor het kwade zoekt God Adam en Eva op. Als God in de
avondkoelte door de Hof van Eden wandelt zegt Hij: ‘Mens, waar ben je?’ Wat een
bijzondere beweging van God! In plaats van afstand van de mens te nemen komt
de Schepper naar hem toe en roept hem tot Zich.
Hoewel de mens Gods goede schepping kapot heeft gemaakt geeft de Schepper
hem de ‘moederbelofte’. Wat God tegen de slang zegt is voor de mens namelijk
een belofte van uitzicht en toekomst. Het kwaad zal niet overwinnen! Uit Eva, de
moeder van alle levenden, zal eens Iemand voortkomen die de kop van de slang
zal vermorzelen. Eeuwen later zal de Messias, Gods Zoon, dezelfde beweging –
God komt naar de mens toe – nog eens maken. Hij zal naar de mens gaan door
Zelf een mens van vlees en bloed te worden. Hij zal de hemel verlaten en kiezen
voor onze aardse gebrokenheid. Het zal Hem Zijn bloed en leven kosten, maar
Hij zal het kwaad overwinnen. Alleen Hij kan de kloof met God overbruggen (Joh.
14:6). Eens maakt Hij alles nieuw!

Belofte
De Messias zal het kwaad overwinnen!

3 januari
Genesis 12:1-3
‘De heere nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het
huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk
maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal
zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle
geslachten van de aardbodem gezegend worden.’
Het zal je maar gebeuren dat God op een dag tegen je zegt dat je met Hem op reis
moet gaan naar een land dat je niet kent. Wat ingrijpend! Elke kring die Abram
zekerheid en veiligheid geeft moet hij achterlaten: allereerst zijn land, vervolgens
zijn stamverband, tot slot zelfs zijn eigen familie. De aartsvader moet elke comfortzone die hij heeft laten voor wat die is. Waarom? Omdat God zijn zekerheid en
veiligheid wil worden. De God die zegent zal Abrams comfortzone zijn. Zo krijgt zijn
leven een onverwachte wending en een nieuwe horizon.
Gods plan met deze aartsvader is uniek. Zoals Abram (later Abraham) is er maar
één. De heere sluit met hem een uniek verbond en geeft hem unieke beloften. Hij
zal een nieuw land bewonen, tot een groot volk uitgroeien, een grote naam krijgen, gezegend worden en tot een zegen zijn voor alle geslachten op aarde. Omdat
Gods Zoon uit (het volk van) Abram geboren is zijn al Gods kinderen hierdoor gezegend!
Maar: God heeft ook een plan met jouw leven. Hij roept ook jou om met Hem op
reis te gaan. Stap uit je comfortzone. Laat je zekerheden achter. Leg je leven in
Gods hand. Als je Zijn roeping opvolgt en Zijn plan in stapt mag je weten: ik word
gezegend en zal tot een zegen zijn. Nee, jij bent niet Abram. Maar God gaat zeker
ook met jou Zijn weg!

Belofte
God zal Zijn plan met jou uitvoeren en Zijn weg met jou gaan!

4 januari
Psalm 1:3
‘Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op
zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.’
Het bijbelboek Psalmen gaat over het leven met God. Het is geen toeval dat dit
boek begint zoals het begint. In de eerste psalm worden twee wegen neergezet
die je als mens kunt kiezen: een leven met God en een leven zonder God. Het goede leven begint met de goede keuze! Voor je het weet ga je het verkeerde pad op.
Dan kan het gauw gebeuren dat je mensen of dingen tegenkomt die je zo boeien
dat je de tijd neemt voor een verdere kennismaking. Maar voor je het weet zit je
er middenin. Deze volgorde, lopen – staan – zitten, is een duidelijke waarschuwing. Zonde gaat altijd van kwaad tot erger!
Maar God zoekt niet jouw ondergang. Daarom wijst Hij jou een andere weg. Hij
roept je om uit Zijn Woord te leven. Dag en nacht mag je rust, troost, kracht en
hoop putten uit Zijn beloften. Leer ze uit je hoofd. Laat ze landen in je hart. Leven
met Gods woorden betekent dat je ze inneemt en herkauwt. Blijf bezig met Gods
beloften!
Dan ben je als een boom die door God aan levend, stromend water is geplant. Als
je ervoor staat ben je onder de indruk van z’n groei en bloei. De boom is sterk, fris
en groen! Op het juiste moment zie je de juiste vruchten. Als het om vrucht dragen gaat is succes verzekerd door de zegen van je Schepper en Vader. Dwars door
alles heen – vreugde en verdriet – geeft God goede vruchten van geloof, hoop en
liefde! Kies daarom de weg van Gods Woord. Dan verdwaal je niet in de wereld.
Dan loop je niet op doodlopende wegen.

Belofte
God geeft jou groei en bloei vanuit Zijn Woord!

5 januari
Psalm 25:14
‘Vertrouwelijk gaat de heere om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun
bekend.’
In Psalm 25 gaat het op en neer. Hoogte- en dieptepunten wisselen elkaar af. Allerlei aspecten uit Davids geloofsleven komen voorbij. Maar bovenstaande belofte
staat centraal. David bedoelt dit: hoe je leven ook verloopt en wat je ook overkomt, dat God vertrouwelijk met je wil omgaan staat als een paal boven water!
Door de eeuwen heen heeft de Vader in de hemel altijd de relatie met de mens
gezocht. Meteen na de eerste zonde zoekt en roept Hij de mens (Gen. 3:8-9). Zo is
Hij. Zo is Hij altijd geweest. Zo zal Hij altijd zijn. De heere is geen God die met alle
winden meewaait. Hij is de Vader die trouw blijft.
Maar een relatie met Hem is niet zomaar vertrouwelijk. Een levende, persoonlijke
band met Hem kan niet bestaan zonder ontzag en liefde voor Hem. Alleen als je
Hem op de eerste plaats zet in je leven wordt je relatie met Hem vertrouwelijk.
Alleen als je Hem betrekt bij alle terreinen van je bestaan wordt je band met Hem
innig en intiem. Ken je die ‘vreze des HEREN’? Houd je van Hem? Heb je ontzag
voor Hem?
God maakt Zijn verbond bekend aan de mensen die Hem liefhebben en dienen als
hun Koning. Aan hen laat Hij steeds meer zien hoe groot Zijn liefde is, hoe diep Zijn
genade is, hoe vast Zijn trouw is. In hun verborgen omgang met God gaan zij Gods
stem steeds beter verstaan en Gods leiding steeds meer zien. De momenten en
manieren waarop God werkt in je leven zijn als geheimen die voor je opengaan als
je je steeds weer aan Hem overgeeft en alles van Hem verwacht: ‘heere, maak mij
Uw wegen bekend, leer mij Uw paden’ (Ps. 25:4).

Belofte
God maakt jou de geheimen van Zijn liefde en leiding bekend!

6 januari
Jesaja 12:3
‘U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.’
Jesaja 12 is een danklied dat gezongen wordt door mensen die verlost zijn uit hun
ellende. Waarom? Omdat Gods toorn niet het laatste woord heeft. Gods troost is
gekomen! Na het oordeel volgde de redding! In de Bijbel kom je vaker tegen dat
Gods volk de heere dankt en looft vanwege de bevrijding uit de ballingschap. Als
God een nieuw begin met je maakt geeft dat vertrouwen, vreugde en vrede in je
hart. Dan kun je het leven aan. Dan loop je de toekomst lachend tegemoet. Dan
heb je nieuwe hoop en krijg je nieuwe kracht.
Daar past deze belofte bij, waarin een overvloed van water centraal staat. Een
paar keer eerder liet God frisse waterstromen vloeien voor de dorstige Israëlieten,
bijvoorbeeld bij Massa en Meriba, tijdens de reis door de woestijn (Ex. 17:1-7).
Waar geen water is, daar is geen leven. Geen mens kan zonder water. Het is wel
duidelijk dat water een beeld van redding is. Water betekent hier: God verlost, geneest, bevrijdt! Daar kun je op vertrouwen!
Gods genade stroomt uit bronnen die niet opdrogen. Je mag erheen lopen en met
je beide handen eruit scheppen zo veel als je wilt. Ga erheen en neem een slok
vergeving van je schuld, een slok genezing van je wonden, een slok bevrijding uit
je boeien, een slok troost voor je verdriet, een slok kracht in je zwakheid, een slok
hoop op het eeuwige leven, een slok moed in je angst, een slok vrede in je onrust,
een slok verlangen naar Gods toekomst, en een slok volharding in je geloof. Het
houdt niet op! Wat geeft het veel vreugde om elke dag met beide handen Gods
genade op te scheppen!

Belofte
Je mag elke dag putten uit de vele bronnen van Gods genade!

7 januari
Jesaja 55:10-11
‘Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert,
maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad
geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond
uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij
behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.’
In het boek Psalmen staat dat God maar een woord hoeft te spreken en meteen
gebeurt er wat Hij zegt. Als Hij iets beveelt, dan staat het er direct (Ps. 33:9). De
schepping begint ermee. Als God het woord ‘licht’ roept, dan wordt het gelijk licht
(Gen. 1:3). Gods Woord is kracht! De heere maakt Zijn woorden waar! Mensen
hebben soms praatjes voor tien, maar Gods woorden zijn van een andere orde. De
woorden van God zijn als pijlen die altijd het doel treffen dat Hij voor ogen heeft.
Anders gezegd: Gods Woord doet iets, bewerkt iets. Het is als regen die uit de hemel op de aarde valt. In de donkere grond – onzichtbaar voor iedereen – gaat vervolgens iets groeien. Je kunt erop wachten dat het bovengronds komt en zichtbaar
wordt in de wereld. Denk eens aan een akker vol met goudgeel graan. Het is klein
begonnen en groot geworden. Het graan geeft zaad dat gezaaid kan worden en
brood dat gegeten kan worden. Het bestaan kan doorgaan!
Zo werkt het Evangelie van Christus in je leven. Misschien twijfel je daar weleens
over. Misschien heb je daar weleens je aarzelingen bij. Maar dat hoeft niet. Als
God Zijn Woord in jouw leven zendt, dan zal het vrucht dragen. Daar zorgt Zijn Heilige Geest voor. Het doet precies wat Hij wil! Wees daarvan overtuigd!

Belofte
Gods Woord bewerkt iets in jouw leven!

8 januari
Jeremia 29:11
‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de heere. Het zijn
gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te
geven.’
Soms kom je in een levensperiode terecht die je liever zou overslaan. Depressie,
werkeloosheid, rouw, financiële problemen, conflicten met mensen, relatieproblemen, zorgen om je gezondheid – allerlei dingen kunnen je leven als het ware op
slot zetten. Je hebt het gevoel dat het donker om je heen is en dat het niet weer
licht zal worden. Wat kan dat zwaar zijn. Mensen om je heen hebben meestal geen
idee wat je doormaakt. Zij kunnen niet voelen wat jij voelt.
In de geschiedenis van Gods volk Israël lees je over donkere perioden die herkenbaar zijn voor wie het moeilijk heeft. Zowel de slavernij in Egypte met de woestijnreis erna als de ballingschap in Babel was zo’n donkere tijd. Ziet God ons nog?
Hoort de heere ons nog?
In Jeremia 29 schrijft God Zijn volk in ballingschap een brief. De inhoud is verrassend: de donkere periode is deel van Gods plan. God wil Zijn volk beproeven, louteren, zuiveren. De Joden in Babel moeten niet blijven denken in termen van oordeel en vergelding. God weet precies hoe Hij over Zijn volk denkt. Hij heeft andere
gedachten dan mensen vaak denken. Gods Vaderhart is vol liefde voor Zijn volk.
Hij zoekt hun vrede. Niet alleen als afwezigheid van het kwade, maar ook als aanwezigheid van het goede: rust, welzijn, harmonie, geluk. Het volk in Babel krijgt
hoop op een nieuwe toekomst. God laat Zijn kinderen niet los. Bedenk dat als je
in een moeilijke levensfase zit. Zijn gedachten over jou zijn vol vrede. Hij geeft je
hoop en toekomst. Wacht maar af!

Belofte
Als jij door een tijd van beproeving gaat zijn Gods gedachten over
jou vol vrede!

