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Maanstanden

Elke dag staan de tijden vermeld waarop de zon en 
maan opkomen en ondergaan. Daarnaast staat bij de 
betreffende dag de maanstand aangegeven:

	= nieuwe maan
	= eerste kwartier 
	= laatste kwartier
	= volle maan



zondag 1 januari

De eerste van de maanden van het jaar Exodus 12:2

De kalender geeft weer 1 januari aan. Wat zal het 
komende jaar ons brengen? Nee, wij kunnen niet 
in de toekomst kijken. Toch vraagt de eerste dag 
van de eerste maand dat wij ons bezinnen op wat 
ons te wachten staat, zodat wij daar rekening mee 
kunnen houden. Dat moest ook Israël. Want de 
eerste dag van het nieuwe jaar herinnerde hen aan 
datgene wat in het verleden had plaatsgevonden. 
Namelijk de uittocht uit Egypte. Is voor u al de 
eerste dag van de eerste maand van het nieuwe 
jaar aangebroken? Alleen wanneer wij in Christus 
zijn kunnen wij zeggen: ‘Het oude is voorbijge-
gaan, ziet het is alles nieuw geworden.’ Dan pas is 
er voor ons een nieuw jaar aangebroken. Het ver-
leden waar wij de zonden als slaven dienden, ligt 
dan achter ons.

Exodus 12:1-10
Psalm 90:1

Nieuwjaarsdag
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Psalm 91:1 en 5 (berijmd)

Hij, die op Gods bescherming wacht,
Wordt door den hoogsten Koning,
Beveiligd in den duistren nacht,
Beschaduwd in Gods woning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
Voor hen, die op Hem bouwen,
Mijn burg, mijn toevlucht in den nood,
Den God van mijn betrouwen.

Ik steun op God, mijn toeverlaat,
Dies heb ik niets te vrezen:
Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad;
Uw tent zal veilig wezen.
Hij zal Zijn engelen gebien,
Dat z’ u op weg bevrijden;
Gij zult hen, in gevaren, zien
Voor uw behoudnis strijden.



maandag 2 januari

Neme een ieder een lam Exodus 12:3

De Heere staat op het punt om Zijn volk Israël uit 
het slavenhuis Egypte te bevrijden. Mozes zal 
daarbij als leider mogen optreden. Tien plagen 
waren nodig om de Egyptenaren ertoe te bewegen 
dat zij Gods volk zouden laten vertrekken. Toch 
kon Israël niet zomaar Egypte verlaten. De Israëlie-
ten hadden zich aan gepast aan de levensstijl van 
de Egyptenaren en meegedaan met het dienen van 
de afgoden. Israël zou net als Egypte moeten wor-
den gestraft en sterven. Maar God zegt dat een 
ieder een lam moet nemen. Dat zal in hun plaats 
sterven. Ook wij zijn des doods schuldig. Maar 
God heeft Zelf voor een Lam gezorgd. Hij zegt dat 
wij dat Lam moeten nemen. Dat betekent dat wij 
opgeroepen worden om te geloven in Hem Die 
God aan doodschuldigen schenkt, opdat wij het 
leven hebben in Zijn Naam.

Jesaja 53
Psalm 40:3
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Psalm 91:1-4 (1)

De almachtige Heere zal al diegenen beschermen 
die bij Hem wonen, zij zullen Zijn zorg blijven 
ondervinden als gasten de bescherming van hun 
gastheer. In het allerheiligste vertrek waren de 
vleugels van de cherubim de meest in het oog 
springende objecten, en mogelijk deden zij de 
psalmist de uitdrukking aan de hand die hier 
wordt gebruikt. Zij die in gemeenschap met God 
leven, zijn veilig bij Hem; geen kwaad kan hen 
genaken, want de uitgespreide vleugels van Zijn 
macht en liefde schermen hen af voor alle leed. 
Deze bescherming is constant – zij ‘vernachten’ 
erin, en ze is algenoegzaam, want het is de scha-
duw ‘des Almachtigen’, Wiens alvermogen hen 
beslist zal vrijwaren voor elke aanval. Er is geen 
beschutting denkbaar die ook maar enigszins de 
vergelijking met de bescherming van Jehova’s 
schaduw kan doorstaan. De Almachtige Zelf is 
waar Zijn schaduw is, en derhalve worden zij die 
in Zijn schuilplaats wonen door Hem beschut. 
Gemeenschap met God is veiligheid.

(wordt vervolgd)



Psalm 40
Psalm 40:4

Gij zult een volkomen lam hebben Exodus 12:5

Na 430 jaar zou God Zijn volk, Israël, uit Egypte 
leiden. Maar in die nacht ging de verderfengel 
langs de huizen van de Egyptenaren, om alle eerst-
geborenen van mensen en vee te doden. Voor 
Israël zou een lam sterven, maar dat lam mocht 
geen afgekeurd beest zijn dat iets mankeerde of 
ziek was. Het moest een volkomen lam zijn. Het 
moest iets kosten. En degene die het dier offerde, 
moest God met een volkomen hart liefhebben. 
Bent u er ook al achter gekomen dat er maar Eén is 
geweest Die de Heere met een volkomen hart 
gehoorzaamd heeft? Hij heeft zelfs gehoorzaamd 
tot de dood van het kruis. De Heere vraagt: ‘Bent u 
tevreden met Mijn volkomen Lam?’ Alleen dan zal 
het dodelijk zwaard van Gods verderfengel aan u 
voorbijgaan.

dinsdag 3 januari
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Psalm 91:1-4 (2)

Hoe dichter wij bij onze almachtige Vader blijven, 
hoe meer vertrouwen we mogen hebben. Hij die in 
een onneembare vesting woont, stelt vanzelf daar 
zijn vertrouwen op. Zal hij die woont in God zich 
niet geheel op zijn gemak voelen, en zijn ziel in 
veiligheid laten rusten? O, dat wij de vastberaden-
heid van de psalmist eens voller tentoonspreid-
den! Wij hebben op God vertrouwd, laten wij Hem 
dan bij voortduur vertrouwen. Hij heeft ons nooit 
begeven, waarom zouden wij Hem dan wantrou-
wen? Op mensen vertrouwen is natuurlijk voor de 
gevallen natuur, op God vertrouwen behoort even 
natuurlijk te zijn voor de vernieuwde natuur. Waar 
alle reden en waarborg voor geloof bestaat, beho-
ren wij ons vertrouwen zonder aarzeling of weife-
ling te geven. Beste lezer, bid om genade om te 
zeggen: ‘Op Hem zal ik vertrouwen.’
Iedere listige samenzwering tegen iemand over 
wiens beveiliging de ogen van God waken, is tot 
mislukken gedoemd.

(wordt vervolgd)



Efeze 1:1-14
Psalm 118:13

Het bloed nemen, en het strijken aan de beide zijposten
Exodus 12:7

Het bezit van het lam was voor Israël niet vol-
doende om te voorkomen dat de verderfengel aan 
hun huizen zou voorbijgaan. Het lam moest wor-
den geslacht. Het bloed moest opgevangen en aan 
de beide zijposten gestreken worden. Bloed staat 
in de Bijbel voor leven. Het lam moest sterven 
opdat Israël kon blijven leven. Alleen wanneer 
Israël binnen zou blijven, achter het bloed van het 
lam, was het veilig. Het historisch geloof in Jezus 
Christus is niet voldoende. Wij moeten Hem door 
een persoonlijk geloof leren kennen. Zodat wij 
onze zaligheid alleen in Jezus mogen zoeken en 
vinden. Daarvoor moet de Heilige Geest het bloed 
van het Lam van God toepassen, en het figuurlijk 
aan de beide zijposten van ons hart strijken. Alleen 
door Zijn bloed ontvangen wij verzoening en 
vrede met God. Kent ook u de kracht van het 
bloed?

woensdag 4 januari
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Psalm 91:1-4 (3)

Wij zijn dwaas en zwak als povere vogeltjes, en 
zijn zeer gemakkelijk door geslepen vijanden in 
een fatale val te lokken; maar als wij dicht bij God 
blijven, zal Hij ervoor zorgen dat de knapste 
bedrieger ons niet te pakken krijgt. Hij Die Geest 
is, kan ons beschermen tegen boze geesten; Hij Die 
een mysterie is, kan ons redden uit mysterieuze 
gevaren; en Hij Die onsterflijk is, kan ons verlossen 
van dodelijke ziekte. Er heerst een dodelijke epi-
demie van dwaling: wij zijn daar veilig voor als 
wij in gemeenschap met de God der waarheid 
leven. Er heerst een fatale epidemie van zonde; wij 
zullen er niet door worden besmet als wij blijven 
bij de driemaal Heilige. Er dreigt een besmettelijke 
ziekte, maar zelfs voor die rampspoed zal ons 
geloof onkwetsbaarheid verwerven als we in God 
blijven en wandelen in kalm vertrouwen. Het 
geloof maakt het hart vrolijk en behoedt het voor 
de vrees die, in tijden van een epidemie, dodelijker 
is dan de epidemie zelf.



Mattheüs 26:17-30
Psalm 132:9 en 10

En zij zullen het vlees eten Exodus 12:8

Het paaslam moest geslacht worden en het bloed 
moest aan de beide zijposten gestreken worden, 
waarna het vlees moest worden gegeten. Zo werd 
men één met het geslachte lam en kreeg men per-
soonlijk deel aan zijn dood. Zo moeten wij door 
het geloof deel krijgen aan de gekruisigde Zalig-
maker. Het geloof is geen beschouwing van een 
afstand, maar een persoonlijke gemeenschap met 
Christus. Alleen dan worden wij Zijn eigendom. 
Dan zijn wij in Hem gestorven en met Hem opge-
staan tot een nieuw leven. Jezus zegt: ‘Mijn vlees is 
waarlijk spijs en Mijn bloed is waarlijk drank.’ 
Nadrukkelijk zegt Hij daarbij: ‘Tenzij dat gij het 
vlees van den Zoon des mensen eet en Zijn bloed 
drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven.’
In de geestelijke maaltijd wordt ons dat in de teke-
nen van het avondmaal bijzonder zichtbaar gemaakt.

donderdag 5 januari
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Psalm 91:5-10 (1)

Wij zijn zulke broze schepselen dat we zowel  
’s nachts als overdag in gevaar verkeren, en wij 
zijn zo zondig dat we te allen tijde gemakkelijk 
door vrees kunnen worden overmand. De belofte 
die hier voor ons ligt, beschermt de gunsteling van 
de hemel zowel tegen gevaar als tegen de vrees 
daarvoor. De nacht is bij uitstek de tijd van ver-
schrikkingen, schrikbeelden zwerven rond als 
roofdieren, of als demonen van tussen de graven. 
Onze angsten maken van de aangename tijd van 
rust een tijd van ontsteltenis, en hoewel engelen 
rondom zijn en onze vertrekken vullen, dromen 
wij van kwade geesten en schrikwekkende bezoe-
kers uit de hel. Gelukzalig is die gemeenschap met 
God die ons onontvankelijk maakt voor midder-
nachtelijke verschrikkingen, en gruwelen die uit 
het duister voortkomen! Zonder vrees zijn is op 
zichzelf al een onuitsprekelijke zegen, want tegen-
over elk verdriet dat wij ondervinden door werke-
lijk leed, worden wij gekweld door duizend zorgen 
die slechts uit vrees voortkomen.

(wordt vervolgd)



1 Korinthe 5
Psalm 139:14

Met ongezuurde broden Exodus 12:8

Bij het vlees van het paaslam dat gegeten moest 
worden in de nacht van de uittocht uit Egypte 
moesten ook ongezuurde broden worden gegeten. 
Zuurdeeg dat het deeg doet rijzen ontstaat door 
gisting. Het is een beeld van het verderf, de zon-
den. Israël had zich schuldig gemaakt door de 
afgoden van Egypte te dienen. Nu zij Egypte ver-
lieten, moesten zij het zuurdeeg van de zonden uit 
hun leven wegdoen. Een kind van God dat belijdt 
dat hij door het Lam vergeving ontvangen heeft, 
met God is verzoend en het slavenhuis van Egypte 
heeft verlaten, moet ook de zonden van Egypte 
achter zich laten. Zonden en genade mogen noch 
kunnen ooit samengaan. Als Jezus Christus onze 
Verlosser is, moeten wij ook als een verloste leven. 
Zijn beeld van heiligheid zal zich dan vertonen in 
ons leven.

vrijdag 6 januari
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Psalm 91:5-10 (2)

De schaduw van de Allerhoogste verdrijft alle 
dreiging van de schaduw van de nacht; als wij 
eenmaal door de goddelijke vleugel zijn bedekt, 
kan het ons niet schelen welke gevleugelde ver-
schrikkingen er rondwaren op aarde.
In deze verzen verzekert de psalmist de mens die 
in God verblijft, dat hij veilig zal zijn. Hoewel het 
geloof geen aanspraak maakt op eigen verdien-
sten, beloont de Heere het toch, overal waar Hij 
het ziet. Hij die God tot zijn toevlucht maakt, zal 
ondervinden dat Hij een toevlucht is; hij die in 
God woont, zal merken dat zijn woning beveiligd 
is. Wij moeten de Heere tot onze woning maken 
door Hem te verkiezen voor ons vertrouwen en 
onze rust, en dan zullen wij onkwetsbaar worden 
voor alle leed; geen kwaad zal ons persoonlijk 
raken, en geen slag zal diegenen straffend treffen 
die bij ons wonen. De ‘woning’ die hier in de oor-
spronkelijke tekst wordt bedoeld is slechts een 
tent, en toch zou zo’n schamele bedekking vol-
doende beschutting tegen alle soorten leed blijken 
te zijn.

(wordt vervolgd)



1 Petrus 1:13-25
Psalm 51:5

Zij zullen het met bittere saus eten Exodus 12:8

Wanneer het paaslam werd gegeten, moest daarbij 
een bittere saus worden genuttigd. Israël moest 
zich blijvend herinneren hoe bitter de jaren waren 
waarin men in Egypte als slaven werd behandeld. 
Bij nare gebeurtenissen is het soms goed die zo 
snel mogelijk te vergeten. Anders blijven wij die 
als een last met ons meedragen. Maar als wij in 
ernstige situaties door iemand geholpen zijn, is het 
goed dat blijvend te gedenken. Zeker wanneer de 
Heere ons erdoorheen hielp. Het bittere herinnert 
ons er dan aan dat de Heere het bittere veranderde 
in het zoet. Als wij mogen weten dat Gods Lam 
ons verloste uit het slavenhuis van de zonde, 
mogen wij nooit vergeten hoe bitter het lijden was 
dat Jezus Christus voor ons heeft willen dragen. 
Dit werkt dankbaarheid uit en maakt de zonde 
voor ons bitter.

zaterdag 7 januari
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