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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

Spreek tot de Israëlieten …  Leviticus 1:1

We beginnen dit jaar in het derde bijbelboek: Levi-
ticus. De Joodse naam van het boek is gebaseerd 
op het eerste woord uit vers 1, letterlijk vertaald: 
‘Hij riep.’ God onderhoudt een band, spreekt, rea-
geert, is betrokken; daar beginnen we dit jaar mee. 
Een mooi begin, want God heeft het eerste woord. 
Hij is de Eindregisseur van ons leven. Zijn plan 
wordt gaandeweg ontvouwd. Dat mogen we met 
Israël horen. God heeft geen geheimen, ook al gaat 
Gods plan ons verstand te boven. Hij wil het 
bekendmaken, daarom: ‘Spreek tot de Israëlieten.’ 
Wij hebben met onze God een Eindregisseur die 
ons niet dom houdt. Het begint overzichtelijk: 
voor het offer aan de Here kun je kiezen uit: een 
rund, een schaap of een geit. Wat hoort u daarin? 
Twee dingen: God is praktisch; en wij kunnen 
weer vooruit.

Leviticus 1:1-16; Matteüs 5:13-16
Psalm 92:1, 4 en 6

Nieuwjaarsdag
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365
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Het nieuwe jaar

Goede morgen voor vandaag,
goede dag de eerste dag.
Dat het een goed jaar worden mag;
hoe of wat is nog de vraag.

Wat we zelf ook mogen beleven,
sterker door zorgen gaan we door;
volgen met kracht het goede spoor;
vieren het volgende jaar van ons leven.

Joke de Zwart



maandag 2 januari

En wat overblijft van het spijsoffer, is voor Aäron … 
 Leviticus 2:3

We betreden het pad van regels en gewoonten die 
te maken hebben met de huishouding van het hei-
lige van God. Tot in de kleinste details worden we 
vertrouwd gemaakt met de ingrediënten voor het 
spijsoffer in de oven of juist voor buiten op de bar-
becue. Zo is de Here toegewijd bezig om in het 
aardse leven de verhoudingen te scheppen die 
aarde en hemel in een heilzaam verband zetten. 
Vergeet niet dat God aan Aäron als eerste hoge-
priester het geheim onthuld heeft van wat zege-
nen is. Sindsdien hebben wij het over ‘de zegen 
van boven’ en ‘aan ’s Heren zegen is het al gele-
gen’. Zo is de plek van Aäron ook mogelijk dankzij 
de gaven van zijn volk. God laat hem de zegen 
geven en het volk verzorgt zijn levensonderhoud. 
Zo raken hemel en aarde elkaar in de praktijk.

Leviticus 2:1-16; Romeinen 12:1-8
Gezang 431:1 en 3
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Geschenk op maat (1)

In Vlaardingen was mijn vader vele jaren leider van 
de jongste kinderen van de zondagsschool, de kleu-
terklas. Dat hij zijn taak serieus aanpakte, bleek nog 
na lange tijd, toen er op een dag bij de Visbank een 
man naar hem toekwam en zei: ‘Meneer Van den 
Hoek, weet u nog wat u ons elke zondag liet opzeg-
gen?’ ‘Zeg jij het maar, Kees.’ Toen nam de man zijn 
pet af en zei eerbiedig: ‘Johannes drie vers zestien: 
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij 
zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 
eeuwig leven hebbe.”’ Hij legde zijn hand op zijn 
hart met de woorden: ‘Dat heb ik al die jaren hier 
bewaard.’
Thuis was de tafel al gedekt. Toen Pa voorging in 
gebed, dankte hij ook voor die ontmoeting. Hieruit 
was weer eens gebleken dat wat gedaan wordt uit 
liefde tot Jezus zijn waarde houdt en zal blijven 
bestaan.

(wordt vervolgd)



Leviticus 3:1-17; Psalm 146
Gezang 444:1 en 2

… dan zal hij een gaaf dier … brengen.
Leviticus 3:1

‘Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van 
uwen naam’, zingt Psalm 86 vers 4. Daar kun je 
aan denken bij dat voorschrift over een gaaf offer-
dier, zonder gebrek. In de verbondenheid tussen 
God en mens mag geen stoorzender komen. En de 
eerbied voor het heilige van God vraagt om zo 
compleet en volmaakt mogelijke gaven. Zoals God 
goede gaven geeft, zo mogen mensen God het 
beste geven van wat ze hebben. Als niemand nu 
maar denkt dat God voorbijziet aan iemand waar 
iets mee is, waar een vlekje op zit, die een gebrek 
heeft of een handicap met zich mee moet dragen. 
Het gaat om eerbied voor het heilige van God. En 
iedereen kan zich toch wel voorstellen dat een 
offer geen goedkoop niemendalletje kan zijn.

dinsdag 3 januari
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Geschenk op maat (2)

Zodra ik de zondagsschool ontgroeid was, zei Pa 
tegen me: ‘Jij moest mijn taak maar overnemen, 
Nellie. Nu moeder niet zo best meer uit de voeten 
kan, is het beter dat ik thuis ben. Dan kan ik haar 
helpen om voor het middagmaal te zorgen. Wat 
denk je ervan?’ Weigeren was geen optie en zo 
werd ik meteen in het diepe gegooid. Ik hield van 
zingen en de verhalen uit de Bijbel kende ik uit de 
kinderbijbel. Om die aan jonge kinderen te gaan 
vertellen, was voor mij geen straf! En die kleuter-
klas was van half 1 tot half 2, dus daarna had ik 
nog tijd genoeg voor mezelf.
Het was een klas met wel zestig kleuters en tegen 
Kerst liep dat op tot tachtig! De reden daarvoor 
was wel duidelijk: het kerstpresentje!
In de afgelopen jaren had het de leiding veel 
hoofdbrekens gekost om aan de verwachtingen te 
voldoen. Maar nu was het december 1945, en door 
het verrassende aanbod van een textielfabrikant 
konden we elk kind een stuk ondergoed geven!

(wordt vervolgd)



Leviticus 4:1-35; Johannes 1:29-34 
Gezang 258:2

… zijn hand op de kop van het zondoffer …
Leviticus 4:29

Vandaag lezen we uitgebreid over zondoffers, 
voor het zonder opzet zondigen. De gedachte is: 
als een priester zonder opzet zondigt, is het hele 
volk schuldig. Dat is voor ons wat vreemd, maar 
zo zwaar weegt het ambt. Ambtsdrager ben je niet 
alleen persoonlijk, maar ook voor de hele gemeen-
schap. Dat komt hier naar voren. Ook dat God ver-
zoening wil. De priester mag verzoening doen; 
dan geeft God vergeving. Heel concreet wordt het, 
als je je hand op de kop van een stier, een geiten-
bok, of schaap legt. Dan voel je hoe de zonde-
schuld zich verplaatst. Zo heet Jezus: ‘het Lam 
Gods, dat de zonde der wereld draagt’. Israël leert: 
zondeschuld krijg je op eigen kracht niet weg. Dat 
geeft niet, want dat doet God voor ons, met mede-
werking van onze eigen hand op de kop van het 
zondoffer!

woensdag 4 januari
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Geschenk op maat (3)

Vandaag zou je zeggen: ‘Ondergoed, is dat dan 
een geschenk?’ Ja, toen wel!
Het was nog steeds distributietijd. In de gezinnen 
gingen de textielpunten op aan bovenkleding, 
voor zover dat nog te koop was. Wat men daar-
onder droeg, werd door groot en klein letterlijk tot 
op de laatste draad versleten.
Nu had ik aan dat ondergoed geen leuke herinne-
ringen. Toen ik zeven jaar was, kreeg ik als kerst-
geschenk een borstrok, gebreid door vrijwilligsters, 
maar die borstrok reikte tot over mijn knieën! 
Lange broeken werden nog niet gedragen en de 
jurk die de naaister voor mij maakte, was niet lang 
genoeg. Dus propte ik die borstrok maar in mijn 
broekje, om vooral niet uitgelachen te worden op 
school! Maar lekker zat het niet.
Die narigheid wilde ik mijn kleuters natuurlijk 
besparen. Dus toen de fabrikant vroeg welke 
maten ik nodig had, zette ik de volgende zondag 
de kinderen van ongeveer dezelfde lengte bij 
elkaar, schreef alles op een vel papier en voldeed 
aan zijn verzoek.

(wordt vervolgd)



Leviticus 5:1-13; 1 Johannes 1:5-10 
Gezang 460:1, 2 en 3

… in geval hij een overluid gesproken vervloeking 
hoort … Leviticus 5:1

Bewust of onbewust kunt u in de fout gaan. Rein 
of onrein zijn steekt in Israël nauw. Ook zijn getui-
gen in Israël belangrijk. Daar is de hele rechtspraak 
op ingesteld. Het gaat om de roeping recht en 
rechtvaardigheid te handhaven. Zo’n getuigenis 
wijst op het respect dat mensen ontvangen in de 
samenleving van Israël. De mens is immers gescha-
pen naar Gods beeld. Bij nalatigheid kan de ver-
vloeking op u overgaan. Als u bijvoorbeeld de buit 
deelt met een dief, bent u handlanger en evenals 
de dief schuldig aan de diefstal (zie Spr. 29:24). U 
zou de diefstal moeten aangeven en getuigen. Dat 
is uw roeping. In dit hoofdstuk wordt het geschenk 
van de verzoening groter: ook als u zich bewust 
bent dat u iets fout doet, wil God vergeven. En de 
verzoening in Christus gaat zelfs over alle zonden.

donderdag 5 januari
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Geschenk op maat (4)

Voor het zover was dat de pakjes met het kerst-
feest onder de kerstboom lagen, was er heel wat 
administratie nodig om ervoor te zorgen dat elk 
pakje goed terechtkwam.
Toen het kerstfeest voorbij was, had ik een tevre-
den gevoel. Hè, hè, eindelijk een sluitend systeem. 
Daar kon ik volgend jaar weer plezier van hebben.
Totdat … De dag voor oudejaar kwam er een hui-
lende moeder aan de deur. Ze had er vast op gere-
kend dat haar kleine meid weer een te groot 
hemdje zou krijgen, want haar grote zus zat daar 
dringend om verlegen. En nu had er een kleine 
maat in het pakje gezeten. Wat moest ze nu? En 
weer kwamen er tranen. Ik had vreselijk met haar 
te doen. Je zal maar vijf kinderen hebben, hen zelfs 
in je armste jaren toch netjes en warm hebben 
gekleed en nu grijp je er ineens naast!

(wordt vervolgd)



Leviticus 5:14-6:7; Lucas 19:1-10
Gezang 440:2

En de priester zal over hem verzoening doen …
Leviticus 6:7

Als bij iemand de schuld vast komt te staan, moeten 
er door de schuldige twee dingen gedaan worden: 
eerst een schadevergoeding betalen, met erover-
heen een boete van twintig procent. Dat is voor de 
rechtmatige eigenaar. Dat doet denken aan Zacheüs: 
die gaf ook meer terug! En het tweede dat gedaan 
moet worden, heeft te maken met het aangezicht 
van God. De boze ogen van de gedupeerde mede-
mens moeten weer vriendelijk gestemd worden, 
maar evenzo moeten de ogen van God weer vrien-
delijk worden. Daarom moet er een gave ram 
komen als schuldoffer voor God. De priester kan na 
deze twee daden de verzoening vormgeven en dan 
zal God de schuldige vergeven. Zo zit het leven in 
elkaar. En dat is voor ons niet anders, als u Gods 
woord serieus neemt.

vrijdag 6 januari
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Geschenk op maat (5)

Ik trok vlug mijn mantel aan, ging met haar naar 
de lingerieafdeling van een warenhuis en liet haar 
uitzoeken wat ze nodig had, waarbij ik haar ook 
iets voor zichzelf liet inpakken. Dat gaf weer tra-
nen, maar nu van verrassing. 
De rekening was een presentje voor de penning-
meester. Ik had tenslotte niet voor niets zo lang in 
de sneeuw bij de kerstpot op wacht gestaan en 
gezien dat heel wat winkelende mensen hun beurs 
trokken om een gift in de gleuf te laten vallen!
Wilt u wel geloven dat ik bij het volgende kerst-
feest grif instemde met het plan om elk kind een 
mooi leesboek te geven?

Nellie Vermeulen



Leviticus 6:8-30; 1 Samuël 2:27-36 
Gezang 329:1, 2 en 3

Een vuur zal voortdurend brandende gehouden 
worden …  Leviticus 6:13

Mozes voert hier voornamelijk het woord tegen de 
priesters: zij moeten zorgen dat er geen afbreuk 
wordt gedaan aan de heiligheid van de offers. We 
weten uit de tijd van Eli dat Hofni en Pinehas het 
niet zo nauw namen met de regels, en meteen was 
het woord des Heren schaars! Het vuur op het 
altaar moet aanblijven en mag niet uitgaan. Het 
staat er dubbel. En met kracht: altijddurend! Dat is 
dus belangrijk. Het nawerk van het offer volgt de 
volgende ochtend. Omdat het een offer voor de 
Here is, mag de as niet zomaar weggegooid wor-
den: het heilige mag niet worden ontwijd. Daarom 
neemt de priester in gewijde kleren de as weg en 
in andere kleren brengt hij die as ver weg. Het 
steekt nauw. Maar het gaat ook om de vertrouwe-
lijke omgang met de Here God.

zaterdag 7 januari
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