
Wat i s  ge loven?

Op weg gaan
Zonder kaart op reis gaan, zonder te weten waar je
uitkomt? Leuk voor een avontuurlijke vakantie, maar
toch niet voor een bejaarde man als Abram!

Lezen: Genesis 12:4-6

Abram moet een groot geloof hebben gehad, want hij
doet precies zoals de Here gezegd heeft (vs. 4). Hij
neemt zijn vrouw Sarai mee en zijn neef Lot en met al
hun spullen gaan ze op pad, op weg naar Kanaän –
en daar komen ze ook (vs. 5). God doet wat Hij be-
looft, hoe lang en moeilijk de reis ook wezen mag.
Alleen: weer wordt Abram op de proef gesteld: want
in het aan hem beloofde land wonen voorlopig nog
wel andere mensen, de Kanaänieten (vs. 6)! Dat moet
wel een vreemde ontdekking zijn geweest.
Je leven in geloof aan God toevertrouwen en Hem vol -
gen wil dus niet zeggen dat het allemaal op rolletjes
loopt. Maar het is de enige manier om erachter te ko -
men wat God met jouw leven wil.

Om te weten wat geloven eigenlijk is, moet je maar
gewoon in vertrouwen op pad gaan. Dan leer je God
kennen, dwars door teleurstellingen en beproevingen
heen.

1 j anuar i dag  1 2 j anuar i dag  2

Wat  i s  ge loven?

Opnieuw beginnen
We beginnen het nieuwe jaar met een belangrijke
vraag: wat is geloven eigenlijk? Abraham is onze gids
– en het eerste wat hij leert, is dat geloven achterlaten
is.

Lezen: Genesis 12:1-3

Gelukkig nieuwjaar! Misschien ben je wel blij dat het
oude voorbij is en heb je zin om iets nieuws te begin -
nen. In het stukje van vandaag lezen we dat ook God
met iets nieuws begint. Na de torenbouw van Babel
zet Hij een dikke streep en roept Abram om een nieuw
begin te maken (vs. 1). En wat een vooruitzicht! Hij zal
een groot volk worden en tot zegen zijn voor alle ge -
slachten op aarde (vs. 2,3).
Er is echter één ‘maar’: Hij moet weggaan uit zijn ge -
boortestreek en (bijna) al zijn familie en vrienden ach -
terlaten. Alsof dat oude leven hem in de weg staat om
God werkelijk te vertrouwen op zijn woord. Want Hij
alleen wijst de weg (vs. 1).

God heeft ook een plan met jouw leven. Wat moet jij
achterlaten om te doen wat Hij van je vraagt? Bid dat
Hij je ook dit jaar tot een zegen maakt voor anderen.
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Wat i s  ge loven?

Leugentje om bestwil
Wie doet het nooit? Je moet toch wat doen om vooruit
te komen in het leven? Geloven betekent toch niet dat
je alles maar over je heen moet laten komen?

Lezen: Genesis 12:10-16

De toestand wordt steeds gekker. Nota bene in het be -
loofde land breekt zware hongersnood uit (vs. 10). God
kan hem wel van alles beloofd hebben, maar van ge -
loof alleen kun je toch niet leven… Je moet toch ook
je verstand gebruiken?
Abrams geloof gaat door de maag. Als de honger te
groot wordt, wacht hij niet op Gods plan en verlaat hij
Kanaän. Op de grens met Egypte bedenkt hij nog
gauw een leugentje om bestwil (vs. 11-13), wat hem
uiteindelijk zijn vrouw Sarai kost (vs. 15). Aan de an -
dere kant wordt hij er materieel een flink stuk beter
van (vs. 16). Zou hij dan toch de goede beslissing heb -
ben genomen?

Als je je geloof even aan de kant moet zetten om een
hoger cijfer of een beter baantje te krijgen, kun je niet
op het goede spoor zitten. Want voorspoed is niet het -
zelfde als zegen!

3 j anuar i dag  3 4 j anuar i dag  4

Wat  i s  ge loven?

Geloven is belijden
‘Goed gedaan joh!’ Het zijn maar een paar woorden,
maar wat kun je blij zijn met een kleine bemoediging,
een schouderklopje. Vandaag krijgt Abram er een.

Lezen: Genesis 12:7-9

Ik kan me goed voorstellen dat Abram wel een bemoe -
diging kon gebruiken. Had hij soms een fout gemaakt,
een afslag gemist of zo? God had hem dit land toch
beloofd? Wat moeten die Kanaänieten er dan nog (vs.
6b)?
In een verschijning herhaalt God zijn belofte (vs. 7a).
Abram moet opnieuw leren, dat wat hij ziet soms an -
ders is dan wat hij mag geloven. Gods plan gaat uit
boven de realiteit.
Dan durft hij ook een altaar te bouwen voor zijn God
(vs. 7b). Dankbaar voor de bemoediging die hij heeft
gekregen. Een soort openbare geloofsbelijdenis. Want
hij offert te midden van mensen, die andere goden die -
nen. Zo trekt hij verder (vs. 8a), van altaar tot altaar
(vs. 8b). Totdat het land van noord tot zuid van de God
van Abram heeft gehoord (vs. 9)!

Misschien is het stukje van vandaag ook voor jou een
bemoediging van God om je weg met Hem te vervol -
gen. En een aansporing om voor je geloof uit te komen!
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Wat i s  ge loven?

Geloofsogen
De komende dagen kijken we naar Jezus om erachter
te komen wat geloven is. Vandaag blijkt dat het met
zien te maken heeft.

Lezen: Markus 8:22-26

De mensen brengen een blinde man bij Jezus en sme -
ken Hem om de man te genezen (vs. 22). Blijkbaar
zien ze wel wat in Jezus. Hij neemt de blinde mee het
dorp uit, spuugt hem in de ogen en legt hem de han -
den op (vs. 23). Wat een vreemd tafereel.
Als Jezus de blinde aanraakt, breekt langzaam het licht
door. Eerst ziet de man de mensen nog ‘als bomen
wandelen’ (vs. 24). Maar na een nieuwe handopleg -
ging ziet hij alles scherp (vs. 25).
Jezus kwam om ons de ogen te openen, zodat we
Hem gaan zien zoals Hij is en oog krijgen voor de
ander. Die ziet er dan soms veel minder vervelend of
stoer uit dan je dacht. Ook zij hebben Jezus nodig om
helder ziende te worden.

Dank God voor de mensen (ouders, vrienden) die jou
tot Jezus hebben gebracht. En vraag Hem om je ogen
te openen, zodat jij op jouw beurt met anderen naar
Hem toe kunt gaan.

Wat i s  ge loven?

Ongelooflijk
Als een vriend(in) in moeilijkheden komt omdat hij jou
een gemene streek heeft geleverd, geef je hem of haar
misschien het liefst nog een trap na. Eigen schuld
toch?

Lezen: Genesis 12:17-20 

Sommige dingen begrijp je gewoon niet: Abram liegt 
en bedriegt, maar God straft de farao (vs. 17). Het
maakt wel duidelijk dat als je van God afdwaalt, je
ande- ren al snel tot vloek kunt worden. En daar was
Abram (en zijn wij) niet voor geroepen (lees vs. 3 nog
maar ‘s). Farao leest hem dan ook terecht de les en
doet hem zelfs uitgeleide (vs. 18-20). Abram kon nog
heel wat leren van deze ‘heiden’ – en dat geldt ook
voor ons vandaag. 
Maar de belangrijkste les is misschien wel dat God
Abram en Sarai trouw bleef, ondanks het feit dat ze er
een potje van hadden gemaakt. Alle reden dus om in
Hem te geloven, hoe moeilijk de situatie soms ook kan
zijn.

Geloven is vertrouwen dat God je nooit verlaat en je
altijd weer opzoekt. Hij trapt niet na, hoe verkeerd je
ook bezig bent (geweest). Ongelooflijk! Prijs Hem voor
zijn trouw.

5 j anuar i dag  5 6 j anuar i dag  6
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Wat i s  ge loven?

Geloven is kostbaar
Een topsporter moet flink afzien om bij de besten te
horen. Vaak is het een eenzame weg van trainen, af -
zien en discipline. Noem het maar lijden.

Lezen: Markus 8:31-33

Na de belijdenis van Petrus (vs. 29), vertelt Jezus dat
Hij een moeilijke weg van lijden en sterven moet gaan,
voor Hij uit de dood zal opstaan (vs. 31). Petrus pro -
testeert (vs. 32). Jezus heeft toch alle macht? Waarom
is dat nu nodig?
Soms kun je de moeilijke dingen in het leven maar
slecht rijmen met een God, die liefde is. Het is zelfs al
pijnlijk om op school of op de (sport)club voor je ge -
loof uit te komen. Dan sta je soms zo alleen.
Een lied zingt: ‘Gods goedheid is te groot voor ons
geluk alleen’. Jezus wil ook in de diepste nood bij je
zijn – daarom ging Hij die moeilijke weg. Maak het
geloof maar niet makkelijker dan het is (vs. 33). Een
vluchteling zei: ‘Mijn leven is als goud, dat alleen on -
der de hoogste temperaturen gelouterd kan worden.’

Geloven is kostbaar, maar heeft eeuwigheidswaarde.
Wat mag het geloof jou kosten? Aan geld, aan tijd, aan
‘pijn’?

7 j anuar i dag  7 8 j anuar i dag  8

Wat  i s  ge loven?

Persoon-lijk geloven
Iedereen heeft overal wel een mening over en veel
mensen praten anderen na. Maar als het om geloven
gaat, vindt Jezus dat niet genoeg.

Lezen: Markus 8:27-30

Na de genezing van de blinde vraagt Jezus aan zijn dis -
cipelen wat de mensen eigenlijk van Hem denken
(vs. 27). Sommigen zien in Hem Johannes de Doper,
anderen Elia of een andere profeet (vs. 28). Dat is al
heel wat!
Maar Jezus vraagt door: ‘Maar wie zeggen jullie dat
Ik ben?’ (vs. 29a). Het is niet genoeg om te weten wat
‘de kerk’ gelooft. Jezus wil van jou en mij een
persoonlijk antwoord horen.
Petrus durft de belijdenis aan: ‘De Christus’, zegt hij
(vs. 29b). Jezus ontkent het niet, maar wil wel dat hij
zwijgt (vs. 30). Misschien omdat de anderen het nog
niet (kunnen) begrijpen. Of omdat Hij zijn werk als
Gezalfde van God nog niet heeft volbracht. Want pas
na Pasen kan deze belijdenis echt de wijde wereld in!

Geloven is een persoon-lijke zaak? Hoe kijk jij tegen
Jezus aan? Schrijf eens in je eigen woorden een ge -
loofsbelijdenis op en leg hem bijvoorbeeld als een
blad wijzer in je bijbeltje.
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9 j anuar i dag  9 10 j anuar i dag  10

Wat  i s  e r  zo  moo i  aan  de  T ien  Geboden?  

Wie zegt dat?!
Regels zijn niet erg, als je maar weet wie het zegt. Het
maakt nogal een verschil of je moeder je iets opdraagt,
of een politieagent. Zo is het ook met de Tien Gebo -
den. De komende dagen denken we daarover na, juist
omdat veel tieners zich afvragen: wat is er nou zo mooi
aan die geboden?

Lezen: Exodus 20:1-3

Je ziet het... In de eerste zin staat de afzender van de
Tien Geboden: niet een God die je beknot, maar God
de Bevrijder. Want net als Israël in Egypte zitten wij
ook gevangen. Je merkt dat als je dingen doet die je
eigenlijk niet wilt. Je weet dat het niet goed is, maar je
doet het toch. Op zo’n moment voel je de macht van
de zonde.
God wil je daarvan bevrijden, zoals Hij Israël bevrijd -
de uit Egypte. Hij wil ervoor zorgen dat niet die ver -
keerde dingen het in je leven voor het zeggen hebben,
maar dat de liefde voorop staat. Dáárvoor heeft Hij
zijn Tien Geboden gegeven: het zijn spelregels voor je
‘liefdesleven’.

Als je de Tien Geboden leest of hoort, denk dan aan
de afzender: je Bevrijder!

Wat i s  e r  zo  moo i  aan  de  T ien  Geboden?  

Liefde is... U bent alles voor mij!
Jezus leert ons vandaag waar het in de wet om gaat,
namelijk God liefhebben boven alles. Kun je dat leren?
Hoe kun je God op de eerste plaats zetten?

Lezen: Mattheüs 22:36-38

Vind jij het ook zo lastig om God meer lief te hebben
dan je ouders of anderen van wie je houdt? Dat komt
vooral omdat je God niet ziet en de mensen van wie
je houdt wel. Het komt ook doordat de liefde voor God
anders aanvoelt dan de liefde voor bijvoorbeeld je bes -
te vriend of vriendin.
De liefde voor God betekent dat je je helemaal aan
Hem toevertrouwt, dat je alle dingen van je leven met
Hem deelt. ‘God liefhebben boven alles’ betekent dat
je samen met God alles van jouw leven bespreekt. Zelfs
je liefde voor je ouders of voor een jongen of meisje
op wie je gek bent. Zo deel je je hele leven met Hem,
meer dan met wie ook. Alles met elkaar delen, dat is
echte liefde. Dat is zoals God graag met jou wil om -
gaan.

Alles met God delen: wat wil jij vandaag aan Hem
ver tellen?
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11 j anuar i dag  11 12 j anuar i dag  12

Wat  i s  e r  zo  moo i  aan  de  T ien  Geboden?  

Liefde is... ruimte in je hart
Waar het in de wet óók om gaat, is dat je niet voortdu -
rend bezig bent met jezelf en je eigen populariteit bij
anderen.

Lezen: Mattheüs 22:39-40

God roept in de Tien Geboden op om niet alleen met
jezelf bezig te zijn, maar ook oog en hart te hebben
voor mensen om je heen. Dit is het tweede wat Jezus
hier noemt als samenvatting van de wet: heb je naaste
lief als jezelf. Dat is iets wat je meestal niet automa -
tisch doet. Je moet eraan werken.
Hoe lukt je dat? Door je er telkens weer van bewust te
zijn hoeveel God van je houdt. Er is er Eén die echt
hart voor je heeft, en die je vasthoudt. Als je dat weer
beseft, geeft het je rust en ruimte in je hart. Je weet je
veilig bij God. Dat geeft je de kans om ook eens om je
heen te kijken, naar je vrienden en klasgenoten.

Je naasten liefhebben begint met voor ze te bidden!
Neem één of twee klasgenoten in gedachten die je de
komende tijd in je gebed bij God brengt.

Wat i s  e r  zo  moo i  aan  de  T ien  Geboden?  

Als blikken konden doden
De liefde voor je naaste heeft niet alleen te maken met
wat je doet. Het gaat er vooral om vanuit welk hart je
het doet.

Lezen: Mattheüs 5:21-22

Jezus leert ons dat je een ander op verschillende ma -
nieren kan ‘doden’: niet alleen het doodslaan van ie -
mand, maar ook het dood wensen van de ander is een
erge zonde. Alleen tillen wij daar meestal niet zo zwaar
aan. Jezus wel, want Hij weet dat dit soort gedachten
en woorden voortkomen uit woede. En woede is als
een brand: het begint met een vonkje, maar als het
niet snel wordt gedoofd, heb je binnen de kortste ke -
ren een hels vuur.
Geef je boosheid geen ruimte. Voor je het weet, word
je erin meegesleept en beheerst het je gedachten hele -
maal. Dan ben je bezig iemand te ‘doden’: in gedach -
ten, met woorden, of juist door hem opzettelijk ‘dood’
te zwijgen. Doe dat niet, het schaadt de ander, en ook
jezelf.

Hoe ga jij ermee om als je heel boos bent op iemand?
Er is een alternatief voor het doodwensen of doodzwij -
gen. Dat lees je morgen.
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Wat i s  e r  zo  moo i  aan  de  T ien  Geboden?  

Elkaar vergeven
Als het gaat over het liefhebben van je naaste, hoort
daar ook het vergeven van elkaar bij.

Lezen: Mattheüs 5:23-24

Jezus is er kraakhelder over. Wie op het punt staat te
offeren, dat wil zeggen: wie God wil dienen en tot Hem
wil bidden, maar intussen nog wel ruzie heeft met een
naaste, moet stoppen met bidden. Ga het eerst goed -
maken. Je kan God niet dienen als er nog boosheid is
ten opzichte van een naaste.
De enige manier om die boosheid op te ruimen, is
door de ander bewust te vergeven. Boosheid broeit in
stilte, diep van binnen. Dan moet er frisse lucht ko -
men. De luiken van je leven moeten open, naar de
ander en naar God. Dat kan alleen door die ander te
vergeven.
Iemand vergeven of om vergeving vragen, is vaak niet
makkelijk. ‘Waarom moet ik beginnen, hij is toch fout
geweest?’ Jezus leert ons: doe het toch maar, anders
belemmer je Gods liefde voor jou.

Is er iemand die jij nog moet vergeven of aan wie je
vergeving moet vragen? Bedenk hoe je dat gaat doen,
en doe het dan ook!

Wat i s  e r  zo  moo i  aan  de  T ien  Geboden?

’t Is maar hoe je het bekijkt
Waar je ook om je heen kijkt, op reclameborden, op
tv en op internet: overal zie je uitdagende beelden,
over al zijn er seksuele prikkels. Hoe kan je dan toch
op een zuivere manier met elkaar omgaan?

Lezen: Mattheüs 5:27-28

Als je met seksuele verlangens naar de ander kijkt, heb
je het in je hart al met hem of haar gedaan. Dat is, kort
gezegd, wat Jezus hier bedoelt. Door al die uitdagen -
de plaatjes om je heen, gebeurt het soms zomaar dat
dat ene meisje of die ene jongen je seksueel prikkelt,
en in je fantasie terugkeert. Jezus verbiedt dat, omdat
je daarmee die ander verlaagt tot een seksueel middel.
Wat moet je dan met je seksuele gevoelens? Fantaseer
in je opwinding niet over een bestaand persoon, want
dan ben je bezig hem of haar in je hart te misbruiken,
dan pleeg je overspel. Wees je er dus van bewust hoe
je naar het andere geslacht kijkt!

Probeer vandaag eens bewust met respect naar jon -
gens of meisjes te kijken. Je zult merken: ze zien er
dan nog mooier uit.

13 j anuar i dag  13 14 j anuar i dag  14
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Wat i s  e r  zo  moo i  aan  de  T ien  Geboden?  

Buiten- én binnenkant
Leven vanuit Gods geboden is een volmaakt leven.
Maar wie is er nou volmaakt?

Lezen: Mattheüs 5:48

Met ‘volmaakt’ bedoelt Jezus hier: wees een mens uit
één stuk. Vaak is er bij ons verschil tussen wat we in
ons hart denken en wat we met onze mond zeggen of
met onze handen doen. In de uitleg van de geboden
heeft Jezus in Mattheüs 5 geleerd dat het er niet alleen
om gaat dat je netjes leeft, maar dat je ook een rein
hart hebt. Daarom roept Hij ons op: werk niet alleen
aan je buitenkant, maar ook aan je binnenkant. Dan
ben je volmaakt, compleet, af.
Werken aan de binnenkant begint met die binnenkant
eerlijk aan God te laten zien; Hem te belijden wat er
diep in je hart leeft. Vervolgens ga je er ook echt je
best voor doen – niet krampachtig, maar in zijn kracht.
Vraag God om jouw leven te vormen en te leiden.
Want een volmaakt mens is een mens die liefheeft met
hart, hoofd en handen.

Waar merk je bij jezelf verschil tussen wat je denkt of
voelt en wat je doet of zegt?

Wat i s  e r  zo  moo i  aan  de  T ien  Geboden?  

Hou je van Me?
Wat gebeurt er als je gezondigd hebt tegen een van
Gods geboden?

Lezen: Johannes 21:15-17

Stel je voor: jij staat met een clubje vrienden bij een
winkel. Toevallig komt je moeder voorbij, en je vrien -
den zeggen: ‘Wat is dat voor mens?’ Jij zegt: ‘Weet ik
veel, ik ken ‘r niet.’ Op dat moment draait je moeder
zich naar je om, ze heeft gehoord wat je zei... Teleur -
gesteld loopt ze door. Hoe kan je haar dan ooit thuis
weer onder ogen komen?
Als je iets gedaan hebt wat dwars tegen Gods gebod
en liefde ingaat, hoe kan je God dan ooit onder ogen
komen? Dat is de vraag waar Petrus ook enorm mee
zit. Tot hij Hem ontmoet aan het meer.
Jezus vraagt dan: ‘Heb je Mij echt lief?’ Dat je zondigt,
weet Hij – dat wil Hij ook echt vergeven. Maar Hij wil
wel van je weten: doen je zonden jou ook zo’n pijn?
Juist na een overtreding van zijn gebod, wil Hij weten
waar Hij met je aan toe is. Daarom die vraag: hou je
echt van Mij?

Geef Hem maar antwoord!

15 j anuar i dag  15 16 j anuar i dag  16
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Wanneer  lee f  je  goed genoeg?

Goed genoeg?
Je probeert natuurlijk goed te leven. Maar laten we het
de komende dagen eens híerover hebben: wanneer
leef je nu goed genoeg? Het Oude Testament geeft
daar een duidelijk antwoord op: je leeft goed genoeg
als je aan alle geboden van God gehoorzaamt.

Lezen: Deuteronomium 30:15-20 en Jesaja 55:1-7

De wet en de profeten sporen ons aan om goed te
leven. Van de gehoorzaamheid aan Gods wil hangt
ons leven af. We moeten ons afwenden van de afgo -
den en ons toewenden naar de levende God. ‘Kies dan
het leven, opdat u leeft,’ zo klinkt het (Deut. 30:19).
Trap er niet in als de afgoden je voorstellen om met
hen aan de zwier te gaan. ‘Luister en uw ziel zal leven’
(Jes. 55:3).
Het is levensgevaarlijk om van de levende God weg te
lopen. Laten we daarom de gave – én de opgave – van
Gods heilige wet helemaal overeind houden. We
moeten niet te snel roepen dat het ons niet lukt om
goed genoeg te leven.

‘Here, ik heb het nog veel te weinig geprobeerd om
goed te leven. Vergeef mij dat ik zo makkelijk denk:
‘Ach, het luistert niet zo nauw.’’

Wanneer  lee f  je  goed genoeg?

Maar ik, ik ben oprecht
In het Oude Testament kom ik mensen tegen die van
zichzelf zeggen dat ze wél goed genoeg leven... Ze zeg -
gen dat ze oprecht zijn. En ze vertrouwen erop dat
God hen daarom recht zal doen.

Lezen: Psalm 26

Is het niet verwaand om van jezelf te zeggen dat je
oprecht bent? Om afstand te nemen van de goddelo -
zen, die vuile handen maken? ‘Ik was mijn handen in
onschuld,’ durft David te zeggen in vers 6. En in vers
1 en 11 legt hij een verband tussen zijn eigen oprecht -
heid en de hulp die God (daarom) geeft. Leg jij dat
verband wel eens als je bidt?
Deze psalmdichter is geen schijnheilige vrome: zo
iemand die op zon- en feestdagen mooi praat, maar
er doordeweeks niet naar leeft. Net als Job meent hij
het oprecht als hij tegenover God volhoudt dat hij
recht vaardig is. Waarom? Omdat hij de goede
geboden van God heeft gehoord en gehoorzaamd.

‘Ik dank U, God, dat ik me niet meng in slecht gezel -
schap. Dat U me ervan weerhoudt om te zondigen en
mij aanspoort om U te willen gehoorzamen.’

17 j anuar i dag  17 18 j anuar i dag  18
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Wanneer  lee f  je  goed genoeg?

Nooit goed genoeg?
Soms kan het je opeens aanvliegen: ik leef eigenlijk
nooit goed genoeg. Hoe ik ook mijn best doe, iedere
keer faal ik weer. Wordt het ooit wat met me? Het
Nieuwe Testament lijkt echter andere tonen aan te
slaan.

Lezen: Johannes 5:24-25, 6:63-69

Dit is wel erg radicaal! Als je de Geest niet krijgt, dan
heb je geen leven (5:24, 6:63). Dan ben je eigenlijk
dood. Dan leef je eigenlijk helemaal niet. Laat staan
dat je goed genoeg leeft. We moeten dus maar ophou -
den met onszelf op te poetsen. Het zal altijd stuk- en
lapwerk blijven.
Maar hoe kom je dan tot leven? Door de Geest! Hoe
doet Hij dat? Door je de levendmakende woorden van
Jezus te laten horen. Door je het geloof te geven. Door
je een rank van de Wijnstok Christus te laten worden.
Want zonder Hem kun je niets (goeds) doen (Joh.
15:5)! Als je dus de levendmakende woorden van Je -
zus niet elke dag broodnodig hebt, ja... dan leef je in -
derdaad nooit goed genoeg!

‘Maak mij levend door het geloof in Christus. Want
anders blijf ik zo dood-zondig tekortschieten. Dank U
voor uw radicale bijbeltaal!’

Wanneer  lee f  je  goed genoeg?

Een nieuw schepsel!
Als je erkennen moet dat je nooit goed genoeg leeft,
hoe kun je dan bij God in zijn Koninkrijk komen? Daar
is toch alleen plaats voor mensen die brandschoon
zijn? Helemaal heilig?

Lezen: 2 Korinthe 5:14-21

Kom je nu nooit van die oude mens af, die altijd maar
zondigt? Blijft het nu alleen maar tobben geblazen?
Zul je alleen maar telkens weer moeten erkennen: ‘Het
lukt me niet om (bijvoorbeeld) het kwade te overwin -
nen door het goede. Ik ben nooit goed genoeg’?
Die vragen kun je stellen, en daarom klinkt het me als
muziek in de oren wat we net gelezen hebben: ‘In
Christus ben ik een nieuw schepsel; het oude is voor -
bijgegaan’ (vers 17). Ongehoord! Dankzij Christus
word ik wat ik niet was: nieuw. Ja, door de geloofsrela -
tie met Jezus bén ik al nieuw. Zo alleen kan ik zonder
schrik voor God verschijnen bij het eindoordeel.
Wat een wonderlijke ruil: Christus neemt mijn zonden
op zich en geeft mij zijn gerechtigheid. Dat is genade!

‘Dank U, Here Jezus, dat U voor mij instaat. Alleen
dankzij U ben ik goed genoeg! Zelfs helemaal nieuw!’
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