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Zaterdag

januari – Nieuwjaarsdag

Heil en zegen toegewenst voor elke
dag van het jaar 2022

Lezen: Matteüs 3:7-17
Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. (vs. 17)

Fijn als je op de eerste dag van dit jaar het dagboekje hebt opengeslagen!
Allereerst veel heil en zegen toegewenst. Misschien niet meer een veelgebruikte wens, maar wel een inhoudsvolle. Ons wordt heil, heelheid,
toegewenst en daarbij de zegen van God. Van harte hoop ik dat je in de
omgang met God heil en zegen ervaart in het leven van alledag.
We lezen dit jaar uit het evangelie volgens Matteüs. De eerste hoofdstukken, over Jezus’ geboorte, lezen we in de kersttijd van dit jaar. Vandaag lezen we over een bijzondere gebeurtenis op de drempel van Jezus’
openbare optreden: op zijn verzoek doopt Johannes Hem in de Jordaan.
Eerst weigert Johannes: hij zou door Jézus gedoopt moeten worden.
Maar Jezus zegt dat God het zó wil. Als Jezus gedoopt is, klinkt Gods
stem uit de geopende hemel en bevestigt God dat Jezus de Zoon is van
wie Hij houdt.
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Zondag

januari

Noem mij, bevestig mijn bestaan.
O, noem mij bij mijn diepste naam.
(Neeltje Maria Min)

Lezen: Matteüs 4:1-11
De mens leeft niet van brood alleen … (vs. 4)

Wat is het fijn als je ’s morgens naar school gaat en je moeder of vader
roept je bij het weggaan toe: ‘Dag lieverd, een fijne dag gewenst.’ Zo’n
groet bevestigt je bestaan als geliefd kind, wat er die dag ook gebeuren
zal. Als God Jezus zijn geliefde Zoon noemt, in wie Hij vreugde vindt,
bevestigt Hij daarmee ook het bestaan van Jezus en de opdracht die Hij
op aarde heeft. Het zal Jezus gesterkt hebben in zijn vertrouwen op zijn
Vader en moed hebben gegeven. Dat blijkt Hij kort daarop hard nodig
te hebben als Gods tegenstander, de duivel, Hem probeert tegen God op
te zetten. Steeds weet Hij de voorstellen van de duivel te weerstaan door
woorden van God aan te halen. Tot driemaal toe zegt Jezus: ‘Er staat
geschreven …’ En tot driemaal toe blijken de woorden van God krachtig
genoeg om de duivel de mond te snoeren. Doen wij dat ook?
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Maandag

januari

Vandaag zegt Jezus tegen ons:
‘Volg Mij!’

Lezen: Matteüs 4:12-25
Kom, volg Mij … En grote groepen mensen volgden Hem … (vs. 19, 25)

Hoeveel volgers heb jij op de sociale media? En wie volg je zelf? In het
digitale tijdperk waarin we leven, neemt het volgen van belangrijke
mensen een grote plaats in. Jong en oud kijken en luisteren dagelijks
naar wat hun idool hun voorhoudt. Denk nu niet dat het volgen van
iemand of het hebben van volgers alleen iets van deze tijd is. Als Jezus
zijn werk in het openbaar begint, zorgt Hij er eerst voor dat Hij een
groep volgers om zich heen verzamelt. Hij roept mensen bij hun naam
en nodigt hen uit Hem te volgen. Die groep zal uitgroeien tot de twaalf
vaste leerlingen van Jezus. Jezus bekwaamt hen om net als Hij Gods
liefde in woord en daad uit te dragen. Zo wordt het goede nieuws dat
Jezus brengt, verspreid en zijn er vele mensen die Hem volgen. Wij ook?
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Dinsdag

januari

Gelukkig ben je, als je Jezus kent!

Lezen: Matteüs 5:1-10
Hij nam het woord … (vs. 2)

Als Jezus in deze tijd op aarde leefde, had Hij ongetwijfeld miljoenen
volgers op social media. Waarom? Omdat Hij wat te zeggen had en dat
ook deed. Hij nam uitgebreid de tijd en de moeite om zijn leerlingen
en volgers zijn opvattingen te vertellen. En die waren zo opzienbarend
dat ze uiteindelijk in de evangeliën terechtgekomen zijn en nog steeds
gelezen en nageleefd worden. Over volgers gesproken … Durf je het
aan om te lezen welke groepen mensen Jezus gelukkig prijst? Vergis je
niet, het zijn niet de groepen die vandaag de dag hoog aangeschreven
staan, zoals de rijken, de influencers, de machtigen … Integendeel, Jezus
noemt precies de tegenovergestelde groepen. Zij die op alle fronten niet
mee lijken te doen, staan bij Jezus voorop. Dat is nou eens goed nieuws!
Het nieuws van Gods Koninkrijk. Volg Jezus!
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Woensdag

januari

Glimlach vandaag eens naar iedereen
die je tegenkomt

Lezen: Matteüs 5:11-16
Jullie zijn het zout van de aarde. (vs. 13)

Als je iemand klakkeloos volgt, kun je makkelijk een meeloper worden!
Iemand die niet zelf nadenkt en voor zoete koek slikt wat een ander
hem voorhoudt. Nou, zo werkt het niet als je volger van Jezus bent. Dan
laat je een ander geluid horen in de wereld. Een geluid dat geen mensen
uitsluit, maar ieder mens accepteert als een uniek mens dat net zo veel
bestaansrecht heeft als jij. Mooi, toch? Zo’n ander geluid geeft kleur en
fleur aan de wereld en laat elk mens tot bloei komen. Jezus noemt zulke
mensen het zout van de aarde. Je weet toch hoe aardappelen zonder zout
smaken …? Mét zout is het een smakelijk product, maar zonder zout
zijn ze niet te eten. Zo werkt de aanwezigheid van volgers van Jezus in
de wereld. Zij brengen net als Jezus een stukje hemel op aarde!

