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Gods kracht houdt je overeind,
Gods liefde geeft je vertrouwen,

Jezus’ vriendschap geeft je vreugde.

 Contact met Jezus is de kracht die in ons leven 
het verschil maakt. Wat er ook gebeurt: je staat er 
niet alleen voor! Aan de hand van weekthema’s als 
worden wie je bent, worstelen met God en sterk 
staan in de storm schreef Jan Willem van Dijk een 
inspirerend en eigentijds dagboek, met elke dag een 
bijbeltekst, overdenking, vraag en een kort gebed. 

Jan Willem van Dijk is sinds een aantal jaar predikant 
voor de Protestantse Kerk in Nederland. Daarvoor 
werkte hij bij de HGJB.
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Een ja ar vol kracht

De laatste bus was al vertrokken, er zat niets anders op dan de reste-
rende zeven kilometer naar mijn huis te lopen. Vermoeid plofte ik op 
mijn bed en sliep meteen. Vergelijk dat eens met wat Kleopas en zijn 
vrouw doen: nadat ze elf kilometer hebben gewandeld vanuit Jeru-
zalem naar Emmaüs, lopen ze vervolgens weer terug! 
Waar haalden ze de kracht vandaan? Ze hadden Jezus herkend. Hij 
had hun harten laten branden. Dat gaf ze de energie om nogmaals 
de route te bewandelen. Hun terugweg was echter anders. Niet 
langer vermoeid en somber, maar energiek. Hoopvol. Contact met 
Jezus is de kracht van God. 

Dit is de kracht die ook in onze levens het verschil maakt. Het is de 
energie die je levenslust en levenskracht voedt. Wat er vandaag 
ook op je wacht: je staat er niet alleen voor! Dit jaar wordt een jaar 
vol kracht, omdat we steeds onze blik richten op Jezus, die het 
evenbeeld is van God. In Hem schittert Gods luister – dat is het uit-
gangspunt van dit dagboek. Jezus liet de Emmaüsgangers weten 
dat het Oude Testament om Hem draait. Op die manier worden de 
vertrouwde bijbelverhalen anders, nieuw en fris – en laten ze ook 
onze harten branden. 

Deze maatschappij heeft mensen nodig met brandende harten. 
Mannen en vrouwen die ergens voor staan. Die niet opgeven, maar 
met hoop, geloof en liefde standhouden. Ook al sta je oog in oog 
met de vijand, ook al lijkt het erop dat je onderuit gaat – Gods 
kracht houdt je overeind. Gods liefde geeft je vertrouwen. Jezus’ 
vriendschap geeft je vreugde. 

Ik wens je een heel mooi jaar!

Jan Willem van Dijk
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WEEK 1 – PROEF VAN DE NIEUWE WĲ N  9

WEEK 1  –  ZONDAG

Nieuwe wijn
‘(…) Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 

Johannes 2:10 

Deze woorden van de ceremoniemeester aan de bruidegom wor-
den ons in de mond gelegd als een gebed van verwondering tot 
onze Bruidegom, de Here Jezus. U heeft de beste wijn tot nu 
bewaard! Door de hele Bijbel heen, de hele lange geschiedenis van 
de Here God met Israël, werd altijd wel liefde en geluk gevonden 
bij God. Maar nu! Nu is een andere tijd aangebroken. De tijd van de 
beste wijn.
Wijn bracht altijd al vreugde. De omgang met God heeft de mens 
altijd al goed gedaan. Maar deze wijn, deze beste wijn, die brengt 
niet alleen vreugde, maar ook de verrassing van de ceremonie-
meester: wow, dit is het beste wat er is! Als de kerk de Heilige 
Geest ontvangt dan snappen de mensen niet wat er gebeurt. Het 
enige wat ze kunnen bedenken is: ze zijn dronken van wijn. Maar 
Petrus neemt het woord en zegt: we zijn niet dronken van gewone 
wijn. Deze vreugde, onze lol en uitgelatenheid, dit is de Heilige 
Geest.
Paulus zegt later dan ook: word niet dronken van wijn, er is iets 
veel beters. Veel fijners. Iets dat veel meer vreugde geeft: word 
vervuld van de Heilige Geest! 

Vraag  Waar zie je tegenop vandaag? Wat zou een goed moment 
zijn voor een slok nieuwe wijn?

Gebed  Heer, ik dank U: U hebt de beste wijn tot nu bewaard!
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10  WEEK 1  –  PROEF VAN DE NIEUWE WĲ N

WEEK 1  –  MAANDAG

Zoeter dan wijn
Laat hij mij kussen, laat zijn mond mij kussen! 

Jouw liefde is zoeter dan wijn. 
Hooglied 1:2

Er is één plek in het Oude Testament waar Israël een doorkijkje 
ontving naar de nieuwe wijn, de betere wijn die Jezus voor het 
laatst heeft bewaard. En dat is bovenstaande tekst in Hooglied. Dat 
bijbelboek is altijd omstreden geweest. Dit liefdesgedicht, paste dit 
wel in de Bijbel? Is de intimiteit die hier wordt beschreven en het 
diepe verlangen naar elkaar echt te vergelijken met de liefde tus-
sen God en Zijn volk? Israël durfde het nauwelijks te hopen. Was 
God echt zo anders dan de andere goden? Jezus was het die de 
doorslag gaf: Hij bevestigde dat God inderdaad de wereld liefheeft.
Het eerste vers van Hooglied zegt: jouw liefde is zoeter dan wijn. 
De wijn die Israël kende, hun omgang met God, die was goed. Maar 
er waren momenten dat ze wisten: er is iets zoeters, iets beters. Er 
is nieuwe wijn. En dat is: de liefde van God. Die is zoeter dan wijn. 
De nieuwe wijn die Jezus geeft is Gods liefde. Puur en ongefilterd.

Wij hebben een Messias die water verandert in wijn. Er is wijn genoeg, 
vreugde, herstel en liefde genoeg, voor iedereen.

Vraag    Stel je eens voor dat je een bruiloftsgast bent in 
Kana. En op een gegeven moment drink je een glas 
wijn met de Here Jezus. Hoe voel je je? 

Gebed    Uw liefde, God, is zoeter dan wijn.
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WEEK 1 – PROEF VAN DE NIEUWE WĲ N  11

WEEK 1  –  DINSDAG

Maria bidt
Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: 

‘Ze hebben geen wijn meer.’
Johannes 2:3

Meestal vergeten we haar na kerst en dan met advent wordt ze 
weer van stal gehaald. Onterecht. Want wat Maria hier doet, is de 
hoop voor de wereld: ze neemt geen genoegen met de huidige 
situatie. Ze kijkt om zich heen en ziet wat er mist. En dan klopt ze 
aan bij Jezus: de wijn is op. En op dit eerste gebed dat tot Jezus is 
gericht volgt zijn eerste wonder.
Als je onderweg bent met God en als je wonderen wilt zien gebeu-
ren in je leven, dan is dit een heel belangrijk gebed: Heer, de wijn 
is op. Vader, er is zo weinig meer over dat me vreugde geeft. Juist 
voor mensen die verlangen naar Geestkracht in hun leven is dit een 
belangrijk gebed. Want we trappen zo gemakkelijk in de valkuil dat 
wij zijn vergeven en verlost en gezegend en dat wij het nu dus 
moeten waarmaken. 
Van Maria leren we dit eenvoudige gebed: Heer, de wijn is op. Bij 
deze vriendin. Bij mijn werk. In de gemeente. Bij mij. Dat is de 
manier waarop via ongedachte wegen een beker met wijn bij de 
ceremoniemeester belandt en we met hem uitroepen: U heeft de 
beste wijn voor nu bewaard!

Vraag  Kijk eens om je heen. Bij welke personen en in welke situ-
aties is er gebrek aan liefde en vreugde?

Gebed   Heer, ze hebben geen wijn meer.
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12  WEEK 1  –  PROEF VAN DE NIEUWE WĲ N

WEEK 1  –  WOENSDAG

De ceremoniemeester proef t
En toen de ceremoniemeester het water dat wijn 

geworden was, proefde…
Johannes 2:9

Wij zijn geroepen om de nieuwe wijn van Gods Koninkrijk uit te 
delen. Daar kun je op verschillende manieren bij betrokken zijn. De 
taak van de ceremoniemeester in het geheel is een aanlokkelijke: 
hij proeft. De nieuwe wijn die Jezus schenkt is bedoeld om geproefd 
te worden.
Ben jij een ceremoniemeester van de nieuwe wijn? De wijn van de 
Heilige Geest? Die proeft en duidt en beschrijft en echt diep geluk-
kig wordt van het nuttigen van de nieuwe wijn, van het deel heb-
ben aan de Heilige Geest? De Heilige Geest, die de diepten van God 
doorzoekt en dat wat Hij daar ontdekt weer doorgeeft aan onze 
geest? Opdat wij zo deel mogen hebben aan de grondvreugde die 
er is in God zelf? Ben jij als de ceremoniemeester, die met het 
meisje uit Hooglied zegt: Uw liefde is beter dan wijn? 
God zoekt zulke mensen. Want zij zijn de smaakmakers van het 
feest. Zij zijn de leiders van het feest. Op de achtergrond zijn ze 
actief, net als de ceremoniemeester. Maar al proevend en genie-
tend bepalen ze de atmosfeer in hun omgeving . Zo creëren ze een 
cultuur van liefde. 

Vraag  Op een schaal van 1-10, in hoeverre lijk jij op de ceremonie-
meester?

Gebed  Het smaakspectrum van Uw liefde is rijk, Heer, zo eindeloos 
rijk. Leer het me steeds meer te onderscheiden. 
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WEEK 1 – PROEF VAN DE NIEUWE WĲ N  13

WEEK 1  –  DONDERDAG

Dienaren luisteren
Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: 
‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’

Johannes 2:5

In het uitdelen van de nieuwe wijn spelen ook dienaren een belang-
rijke rol. Zij worden geïntroduceerd met het woord van Maria: wat 
Hij u ook zegt, doe dat. Dienaren hebben daarom geleerd om te 
luisteren. Om alert te zijn op een aanwijzing, een wenk van de 
Heer. Hun innerlijke radio hebben ze afgestemd op de stem van de 
Heilige Geest. Wat ze denken, wat hun te binnen schiet, dat is niet 
zelden een woord van God. 
Wat de dienaren in elk geval heeft geholpen om te luisteren, is wat 
Maria vertelde: wat Hij u ook zegt, doe dat. Er was in de dienaren 
een bereidwilligheid gegroeid. De bereidwilligheid van Samuel, die 
bad: spreek Heer, Uw dienaar luistert. 
Wanneer is een gedachte nu van God, en wanneer van jezelf? Hoe 
onderscheid je dat? De dienaren ontvingen natuurlijk een heel 
vreemd verzoek. Wat was er gebeurd als het water gewoon water 
was gebleven? Dan hadden ze vast met elkaar gelachen over de 
waterproevende ceremoniemeester. Leren onderscheiden is een 
proces, een keertje mistasten is zo erg niet. Maar waar het om gaat, 
is dit: onderweg gebeurt het. Je zet de eerste stap in geloof, en 
daarna volgt de bevestiging. Dat is spannend – en ontzettend gaaf.

Vraag  Vraagt God je een stap te zetten in geloof op dit moment? 
In welke richting?

Gebed  Wie mag ik vandaag dienen God? Op welke manier?
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14  WEEK 1  –  PROEF VAN DE NIEUWE WĲ N

WEEK 1  –  VRIJDAG

De bruid en bruidegom durven
Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort 

van u aanvullen, door Christus Jezus.
Filippenzen 4:19

Ze wilden trouwen. Maar, er was niet genoeg budget. De ceremo-
niemeester zal ze gewaarschuwd hebben: ik weet niet hoe stevig 
jullie vrienden drinken, maar het zou kunnen dat op een gegeven 
moment de wijn op is. En toen stonden ze voor de keuze. Wachten? 
Of toch doen?
En ze hebben het gedaan. Ze gingen het feest vieren. En zo werd 
voor hen waar wat Paulus al schrijft: God vulde hun tekort aan. Ze 
liepen het risico dat al hun vrienden en familie de bruiloft vonden 
tegenvallen. Maar ze waagden de sprong. De sprong dat God zou 
voorzien. Hoe kwamen ze aan die moed? Hoe kwamen ze aan dat 
vertrouwen? 
We weten: Jezus was een vriend van hen. Dát maakt je moedig. Dat 
geeft vertrouwen. Aan ons allen, ook al hebben we weinig nieuwe 
wijn, ook al begrijpen we er niet veel van, ook al hebben we zelf 
ons leven nog niet in orde en op rolletjes. De moed die Jezus geeft, 
helpt ook ons om te geven. En te vieren. En terwijl we geven vanuit 
onze eigen schaarste, vult God aan vanuit de overvloed van Zijn 
majesteit. 

Vraag  Wachten? Of toch doen?

Gebed  U weet, Heer Jezus, hoe eng ik het vind om in het diepe te 
springen. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp.
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WEEK 1 – PROEF VAN DE NIEUWE WĲ N  15

WEEK 1  –  ZATERDAG

Ook Jezus is er
(…) en ook Jezus en zijn leerlingen waren 

op de bruiloft uitgenodigd.
Johannes 2:2

Voor onze bruiloft hebben we toch maar niet Dennis Bergkamp uit-
genodigd. Ook niet Koningin Máxima. Natuurlijk, het was geweldig 
geweest als ze waren gekomen. Maar het kwam niet eens op in 
onze gedachten: zij hadden vast iets beters te doen.
De heiligheid van de Here Jezus is precies dat Hij nu juist níet iets 
beters te doen heeft. Dit is Zijn doel, dit is Zijn vreugde: aanwezig 
te zijn op onze hoogte- en dieptepunten. Om daar helend en her-
stellend aanwezig te zijn. 
En weet je wat het is? Ieder die was genodigd op die bruiloft in 
Kana, is nu overleden. Iedereen, behalve Jezus. Hij leeft nog steeds. 
Hij wandelt hier nog steeds rond, in ons midden. En Hij bezoekt ook 
nu nog bruiloften. Personeelsfeesten. Teamvergaderingen. Kinder-
feestjes. Of gewoon mensen, die uit verveling naar hun smartphone 
kijken en zich wel eens alleen voelen. En overal waar Hij komt, 
schenkt Hij nieuwe wijn. De nieuwe wijn van de Geest, die ons vult 
met vrede en vreugde en gerechtigheid. 

Vraag  ‘Hij heeft vast iets beters te doen’. Denk je dat wel eens 
over God? Hoe is dat zo gekomen?

Gebed  Dank U Jezus, dat U binnenkomt als ik U nodig. En dank U, 
dat U ook mij nodigt op Uw feest.
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