woensdag

1 januari

Nieuwjaarsdag
Wat zoeken jullie? (Joh. 1:38)
Een mooie vraag om het nieuwe jaar mee te beginnen:
‘Wat zoeken jullie?’ Vaak zijn we rond de jaarwisseling
wel bezig om de balans op te maken. ‘Hoe was het oude
jaar? Wat zal het nieuwe ons brengen?’ Misschien hebt u
wel een goed voornemen bedacht. De vraag van Johannes kan daarbij helpen. Of liever gezegd: de vraag van
Jezus. Voor het eerst in dit evangelie neemt Hij zelf het
woord. En Hij daagt ons uit: ‘Wat zoeken jullie?’ Waar
gaat uw hart naar uit? Wat hebt u het meest nodig in
2020? Het antwoord van de twee leerlingen lijkt eenvoudig: ‘Rabbi, waar logeert U?’ Maar kijk eens wat ze daarmee zeggen.’Rabbi’: ze erkennen Jezus als meester, ze
willen Hem volgen. ‘Waar logeert U?’ Ze willen dus bij
Hem blijven. Daar komt het op aan: Jezus volgen en
daarin volharden. En slechts korte tijd later roept een van
hen uit: ‘Wij hebben de Messias gevonden!’ De Messias,
de Gezalfde van God, die gekomen is om redding te
brengen. Wie Hem zoekt, zal Hem vinden. Een gelukkig
nieuw jaar gewenst met Hem!
Lezen: Johannes 1:35-42 (NBV)
Zingen: Lhk Lied 513:1,2,3,4
(Lvdk Gezang 1:1,2,3,4)
NHB Gezang 227:1,3
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donderdag

2 januari

… de hemel geopend … (Joh. 1:51)
Jezus herinnert hier aan de droom van Jakob (Gen. 28:1022). Onderweg ziet Jakob in een droom een ladder van de
aarde naar de hemel. Op die ladder klimmen engelen op
en neer. Boven aan de ladder staat God zelf die Jakob een
prachtige belofte meegeeft: ‘Ik zal bij je zijn!’ Wie zou
zo’n droom niet willen hebben? De hemel open, God zelf
die met je spreekt … Dan hoef je nooit meer te twijfelen
of het allemaal wel waar is. Hier betrekt Jezus de ladder
op Zichzelf. Hij is de verbinding tussen hemel en aarde.
Door Hem is de hemel open! Zeker, de twijfel kan soms
diep in ons hart zitten. De vragen zijn er en ze mogen
gesteld worden. Natanaël doet dat ook: ‘Kan er uit Nazaret iets goeds komen?’ Filippus geeft het enige juiste antwoord: ‘Ga zelf maar kijken.’ In de ontmoeting met Jezus
vallen de vragen weg. Want in Hem zien we wie God is:
vol liefde en genade voor mensen als u en ik. Daarom, zie
op Jezus. En roep met Natanaël uit: ‘U bent de Zoon van
God, U bent de koning van Israël!’

Lezen: Johannes 1:43-51 (NBV)
Zingen: Lhk Lied 280:1,4,5
NHB Gezang 168:1,7
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3 januari

… ook Jezus … op de bruiloft... (Joh. 2:2)
‘Jullie zullen de hemelen geopend zien’, zei Jezus tegen
zijn leerlingen. En drie dagen later is het al zover. Jezus
doet zijn eerste wonderteken, nota bene op een bruiloft!
Misschien denkt u bij uzelf: er zijn wel grotere problemen
in de wereld. In die zin lijken veel andere wonderen van
Jezus beter op hun plek. Zieken heeft Hij genezen; duizenden mensen die honger hadden te eten gegeven; zelfs
een paar keer iemand opgewekt uit de dood. Maar nu,
water in wijn veranderen op een bruiloft? Of heeft dit
wonder een symbolische betekenis? Ja, dat ook, maar dat
bewaar ik voor morgen. Laten we er nu vooral op letten
dat Jezus deze mensen helpt op een hoogtepunt in hun
leven. Nee, er is geen sprake van een grote nood of een
diep verdriet. Maar Jezus heeft aandacht voor ons hele
leven. Op verdrietige en blijde dagen én in de gewone
sleur van het leven is Hij er met zijn liefde en zorg. Altijd
kunnen we bij Hem terecht. En elke dag opnieuw mogen
we leven in de vreugde van zijn liefde.

Lezen: Johannes 2:1-5 (NBV)
Zingen: Lhk Lied 791:1,5,6
EL Lied 166:1,2
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4 januari

… de beste wijn tot nu bewaard! (Joh. 2:10)
Het is een bekend beeld dat we door de hele Bijbel heen
tegenkomen: God of Jezus als de Bruidegom en zijn volk
als de bruid. Wellicht is het ook daarom dat Jezus zijn
eerste wonder doet op een bruiloft. Daarmee zorgt Hij
ervoor dat dit feest voor het bruidspaar niet in het water
valt – én Hij doet een teken dat verwijst naar de toekomst.
Dit wonder heeft dan ook twee bijzondere kanten. Allereerst wordt water in wijn veranderd; vervolgens blijkt
deze wijn veel beter te zijn dan de eerste. Daarmee geeft
Jezus aan dat Hij de beste wijn voor het laatst bewaart,
namelijk voor de bruiloft van het Lam: zijn eigen bruiloftsfeest. Volgens de andere evangeliën heeft Jezus
beloofd dat Hij niet meer van de vrucht van de wijnstok
zal drinken totdat het Koninkrijk van God gekomen is
(o.a. Luc. 22:18). Dan zal de bruiloftswijn geschonken
worden. De vreugde zal volmaakt zijn. En ieder die Hem
liefheeft, mag dit feest van de liefde meevieren, straks als
Jezus komt.

Lezen: Johannes 2:6-12 (NBV)
Zingen: Lhk Lied 526:3,4
(Lvdk Gezang 166:3,4)
Opw Lied 792:1,2,3

19045 Immanuël 2020.indd 8

Zon op
onder
Maan op
onder

08.47
16.39
13.00
01.32

11-07-19 14:20
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5 januari

… een opdracht aan Israël … (Ps. 81:5)
Feestvieren is dus een opdracht van God. En terwijl Israël
dit voorschrift in praktijk brengt, hebben veel christenen
in Nederland er moeite mee. Wellicht heeft dat met het
karakter van de nuchtere Hollander te maken. Hoe dan
ook, de verandering kan vandaag bij onszelf beginnen.
Want de zondag is de dag van de opstanding van Jezus.
Hij leeft! Laten we daarom met vreugde samenkomen
om de God van Israël lof te zingen. Laten we juichen voor
Hem; en laat de muziek klinken tot eer van de Vader, de
Zoon en de heilige Geest. Het zingen in de kerkdienst is
dus niet ‘ter verpozing van de aandacht’, zoals vroeger
weleens gedacht werd; de liturgie hoort er volledig bij.
Tegelijkertijd blijven schriftlezing en preek hun eigen
plek houden. Niet voor niets draait het in Psalm 81 om
het horen van het woord van God. De oprechte aanbidding van God gaat samen met het luisteren naar zijn
stem. Opdat heel ons leven staat in het licht van Gods
grote daden die we elke zondag vieren. Het leven is een
feest!
Lezen: Psalm 81:1-8 (NBV)
Zingen: Lhk Lied 81:1,3
(LvdK Psalm 81:1,3)
OB Psalm 81:1,4

19045 Immanuël 2020.indd 9

Zon op
onder
Maan op
onder

08.47
16.40
13.18
02.40

11-07-19 14:20

maandag

6 januari

… de tempel van zijn lichaam. (Joh. 2:21)
Even zou je kunnen denken dat Jezus in een opwelling
handelt, wanneer Hij de handelaars en geldwisselaars
wegstuurt. Maar als je naar het hele verhaal kijkt, blijkt
dat Jezus weloverwogen bezig is en opnieuw een teken
doet. Want als Hij de Joden uitleg geeft, zegt Hij: ‘Breek
deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer
opbouwen.’ Letterlijk gezien kan dit niet en daarom
begrijpen de Joden Hem niet. Maar Jezus spreekt nu over
zijn lichaam. De tempel is een woonplaats van God. Hij is
daar op een bijzondere manier aanwezig. Zijn glorie
wordt er zichtbaar. Nu is Jezus’ lichaam een tempel: in
Hem openbaart God de volheid van zijn genade en waarheid. Deze tempel wordt straks door de Joden afgebroken. Maar drie dagen later wekt God Hem op uit de
dood. Jezus leeft! In Hem komt Gods liefde aan het licht.
Dit teken bracht de leerlingen tot geloof. En het mag ons
de weg wijzen: in Jezus kijk je God in het hart, en wat je
daar ziet is een diepe, onpeilbare liefde voor mensen!

Lezen: Johannes 2:13-22 (NBV)
Zingen: Lhk Lied 838:1,4
(Lvdk Gezang 481:1,4)
EL Lied 119:1,2
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… Jezus had geen vertrouwen in hen … (Joh. 2:24)
Het is een wat vreemde opmerking: ‘Jezus had geen vertrouwen in de mensen die in Jeruzalem tot geloof kwamen.’ Waarom niet? Was hun geloof niet oprecht? Er staat
dat zij tot geloof kwamen door de wondertekenen die ze
zagen; datzelfde lezen we ook van zijn leerlingen na het
teken van de bruiloft in Kana. Bovendien wordt vermeld
dat ze tot geloof kwamen in zijn naam. En volgens de
proloog van Johannes heb je dan het voorrecht gekregen
een kind van God te worden (Joh. 1:12)! Hun geloof is
dus oprecht – dat lijdt geen twijfel. Waarom is Jezus dan
terughoudend naar hen toe? ‘Omdat Hij hen állen kende’,
staat er. Niet alleen de gelovigen, maar alle mensen. En
Jezus weet dat velen Hem vijandig gezind zijn. Hij kan
daarom nog niet te veel van Zichzelf geven – dat zou een
te vroege botsing veroorzaken met zijn tegenstanders.
Jezus heeft nog een weg te gaan, voordat zijn hoogtepunt
aan het kruis aanbreekt. Daarom vertrouwt Hij Zichzelf
niet toe aan de mensen in Jeruzalem.

Lezen: Johannes 2:23-25 (NBV)
Zingen: Lhk Lied 512:1,2,7
(Lvdk Gezang 446:1,2,7)
Opw Lied 658:1,2,3,4
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… uit water en geest. (Joh. 3:5)
Het lijkt erop dat Nicodemus een van die mensen is die
in Jeruzalem door de tekenen van Jezus tot geloof zijn
gekomen. Nu komt hij tot Jezus in de nacht. Vanwege
privacy? Omdat hij verborgen wil blijven? Hoe dan ook,
hij komt. En het eerste dat Jezus hem vertelt is dat een
mens opnieuw geboren moet worden. ‘Van boven geboren’, staat er letterlijk: door God. Even later krijgt dit de
toevoeging ‘uit water en geest’. Bij water kun je denken
aan de doop van Johannes de Doper. Daarbij verwijst de
Doper naar Jezus die zal dopen met de heilige Geest (Joh.
1:33). Water staat symbool voor het nieuwe leven dat van
God komt, dat door de Geest wordt gewekt. Als mens
kun je jezelf er niet toe opwerken. Dat kan niet en het
hoeft ook niet. Het is een geschenk van boven. U mag uw
handen en uw hart ervoor openen. U mag bidden om de
Geest. Dat is een gebed waarvan Jezus heeft beloofd dat
het altijd zal worden verhoord (Luc. 11:13). En als die
Geest in uw hart woont, hoort u bij het Koninkrijk van
God!
Lezen: Johannes 3:1-6 (NBV)
Zingen: Lhk Lied 353:1,3
(Lvdk Gezang 343:1,3)
HH Lied 306:1,2
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9 januari

De wind waait waarheen hij wil … (Joh. 3:8)
Deze woorden van Jezus tot Nicodemus klinken wat
raadselachtig. Dat geldt des te meer als je bedenkt dat
hier het Griekse woord ‘pneuma’ wordt gebruikt. Pneuma
betekent zowel ‘geest’ als ‘wind’. Het gaat over de Geest,
en zijn werk wordt vergeleken met de wind. Daarom is
ook een mens die door de Geest geleid wordt als de wind.
Dat raadselachtige heeft dan betrekking op de afkomst
én de toekomst: je weet niet waar hij vandaan komt en je
weet niet waar hij heen gaat. Inderdaad, zo is de wind. Je
kunt hem niet zien, alleen maar voelen. En je hoort het
geluid van de wind als hij ritselt in de bladeren. Dat
geluid mag u herinneren aan de Geest: door het geloof in
Jezus wekt Hij het nieuwe leven in u. Hoe dat precies
gebeurt, daar krijgen we onze vingers niet achter. Het is
zijn geheim. Net als het Koninkrijk dat straks zichtbaar
zal worden: u kunt het nu niet zien. Maar u mag erop
vertrouwen dat de Geest uw leven schoon blaast en dat
Hij u meeneemt op weg naar zijn toekomst.

Lezen: Johannes 3:7-13 (NBV)
Zingen: Lhk Lied 687:1,3
(Lvdk Gezang 249:1,3)
EL Lied 153:1,2,3
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10 januari

vrijdag

Want God had de wereld zo lief … (Joh. 3:16)
Het gesprek met Nicodemus loopt uit op een hoogtepunt. In dit allerbekendste vers uit de Bijbel klinkt het
hart van het evangelie: God houdt zoveel van de wereld
dat Hij zijn Zoon heeft gegeven. Soms is er met deze
woorden de spot gedreven. Iemand zei eens: ‘Wat is dit
voor een vader die zijn zoon geeft en zelf buiten schot
blijft?’ Het is duidelijk dat deze persoon niet begrepen
heeft wat liefde is. Vraag het aan een willekeurige vader
of moeder: ‘Wat zou je liever doen: jezelf geven of je
kind?’ Voor mij als vader van drie dochters is er maar één
antwoord mogelijk: als het er echt op aankomt, zou ik
liever zelf de dood in gaan dan het een van mijn kinderen
aandoen. De Vader in de hemel doet dus het allermoeilijkste: Hij geeft zijn Zoon. En daarmee geeft Hij Zichzelf.
Zo geeft Hij alles om de macht van de zonde en de dood
in onze wereld te breken. Om zo redding te brengen voor
u en voor mij. Kunnen we ooit de diepte en de rijkdom
van die liefde bevatten? Geprezen zij zijn naam!

Lezen: Johannes 3:14-21 (NBV)
Zingen: Lhk Lied 302:1,3
(Lvdk Gezang 254:1,3)
HH Lied 210:1,2
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