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MAANDAG 1 JANUARI

NIEUWJAARSDAG

Genade zij u ...
1 Korinthe 1:3

Er is weer een nieuwe jaarkring begonnen. Wat zal het 
komende jaar ons brengen? Het is een goede gewoonte 
elkaar het beste en al het nodige te wensen. Paulus doet 
dat ook als hij begint met het schrijven van zijn brief aan 
de gemeente van Korinthe. Er is heel wat aan de hand in 
die gemeente, dat blijkt uit wat de apostel in de brief alle-
maal aan de orde stelt. Hij komt dan met allerlei terecht-
wijzingen en aanwijzingen om de dingen recht te zetten. 
Maar voordat hij dat doet wenst hij de Korinthiërs aller-
eerst toe: ‘Genade zij u ...’ Genade is Gods onverdiende 
gunst die Hij aan zondaren schenkt. Vanwege hun zonden 
hebben zij het verdiend door de hemelse Rechter veroor-
deeld te worden. Maar Christus heeft hun schuld op Zich 
genomen, opdat zij door het geloof in Hem vrijgesproken 
zouden worden. Niet vanwege hun verdiensten, maar 
enkel vanwege Gods genade. 

Lezen: 1 Korinthe 1:1-17
Zingen: Psalm 97:6



… en vrede ...
1 Korinthe 1:3

Door de zonden verkeert de mens in staat van vijandschap 
met God en zijn naaste. Wanneer God de zondaar genadig 
is en hem zijn zonden vergeeft, is de vrucht daarvan: vrede 
met God. Dat betekent dat er dan niets meer tussen de 
mens en God in zit. Dat alles in harmonie is. God is niet 
meer vertoornd op ons, maar schenkt ons vanwege Zijn 
barmhartigheid Zijn onbegrijpelijke liefde. Dit geeft een 
onuitsprekelijke rust in ons gemoed. Met vrijmoedigheid 
mogen wij nu naderen tot God. De weg tot de troon der 
genade staat wijd voor ons open. Dit heeft zijn uitwerking 
op onze omgeving. We zoeken er dan ook naar vreedzaam 
te leven met onze naaste. Helaas is de vrede in deze wereld 
nog ver te zoeken, maar eens zal toch in vervulling gaan 
wat de engelen bij de geboorte van de Heere Jezus hebben 
gezongen: ‘Vrede op aarde.’ 

Lezen: Romeinen 5:1-11
Zingen: Psalm 85:1
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WOENSDAG 3 JANUARI

… van God onzen Vader ...
1 Korinthe 1:3

Paulus wenst de gemeente van Korinthe genade en vrede 
toe. Niemand kan ons dat schenken. Dat kan alleen God 
onze Vader doen. Hij is de Bron waar de genade en vrede 
uit voortkomt. Zoals alle goede gaven en volmaakte giften 
afkomstig zijn van de Vader der lichten. Wat een wonder. 
Het is onverdiend. De mens heeft zich van zijn Schepper 
afgekeerd, maar God heeft de mens niet laten gaan. In Zijn 
zoekende liefde is God al in het paradijs naar hem toegeko-
men. Niet om de mens alleen het oordeel aan te zeggen, 
maar om hem ook te beloven dat Hij Zelf het werk van red-
ding en volkomen verlossing van de mens op Zich wilde 
nemen, door het zenden van Zijn Zoon naar deze wereld. 
Omwille van de Heere Jezus Christus is God tegelijk ook 
onze liefhebbende Vader. Hem zij daarvoor alle eer en 
dank. 

Lezen: Efeze 1:1-14
Zingen: Psalm 103:7



… en den Heere Jezus Christus.
1 Korinthe 1:3

We hebben gehoord dat onze God en Vader genade en 
vrede schenkt. Maar Hij kan dat niet zomaar verlenen. Het 
is door de Middelaar Gods en der mensen, de Heere Jezus 
Christus, dat God dat wil geven. De Zaligmaker van zonda-
ren heeft ons gered en Hij schenkt alles wat nodig is voor 
ons om weer bij God in de gunst te komen. Hij gaf daar-
voor Zijn leven. Hij stortte Zijn ziel uit in de dood. Hij heeft 
de losprijs betaald met Zijn bloed om zondaren vrij te 
kopen. En dat alles omdat Hij hen heeft liefgehad met een 
eeuwige liefde. Zodoende hebben allen die door het geloof 
de toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus vergeving 
van zonden verkregen, en recht op het eeuwige leven. 
Kent u Hem? Mag u weten dat u Zijn eigendom bent, en 
dat alles wat Jezus heeft verworven op uw rekening mag 
zijn geschreven?

Lezen: Kolossenzen 1:12-29
Zingen: Psalm 2:6 en 7
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VRIJDAG 5 JANUARI

… verwachtende de openbaring van 
onzen Heere Jezus Christus.

1 Korinthe 1:7

Gods liefde tot de wereld is geopenbaard in de komst van 
de Heere Jezus Christus naar deze wereld. Door Zijn leven, 
lijden en sterven heeft Hij alles verdiend wat zondaren 
nodig hebben om getroost te leven en zalig te sterven. In 
onze tijd mogen wij Hem leren kennen, en ontdekken wat 
wij in Hem ontvangen hebben en in de toekomst nog zul-
len ontvangen. Dat laatste betreft vooral bij Jezus’ weder-
komst. Een wezenlijk kenmerk van het ware geloof is dat 
de gelovige leeft met een vurig verlangen dat onze Heere 
Jezus Christus ten volle Zijn glorie zal openbaren. Dan zal 
de bruid van Christus met haar Bruidegom verenigd wor-
den en voor eeuwig bij Hem zijn. De gelovigen onder het 
Oude Verbond leefden in verwachting van Zijn eerste 
komst, die zou zijn in vernedering. De gelovigen die nu 
leven in de tijd van het Nieuwe Verbond verwachten Zijn 
wederkomst in heerlijkheid. 

Lezen: Openbaring 1:9-20
Zingen: Psalm 97:8 en 9



God is getrouw …
1 Korinthe 1:9

De Heere Jezus heeft bij Zijn hemelvaart beloofd dat Hij 
zal terugkomen op de wolken des hemels. De gemeente 
ziet vol verwachting naar Zijn komst uit. Maar inmiddels 
zijn er bijna tweeduizend jaar verstreken sinds het is 
beloofd, en nog is alles hetzelfde. We zien wel de tekenen 
die aan Zijn wederkomst vooraf zullen gaan, zoals Jezus 
heeft gezegd, maar hoelang zal het nog duren? Maar Pau-
lus zegt: ‘God is getrouw.’ Dat betekent: Hij komt na wat 
Hij heeft toegezegd. Ondanks het feit dat wij ontrouw zijn, 
is en blijft God volkomen betrouwbaar. Dat geldt voor 
alles, wat de Heere heeft gezegd komt Hij ook na. Mensen, 
ja ook wijzelf, zijn niet altijd trouw aan wat wij hebben 
beloofd. Maar wij kunnen wel volkomen betrouwen op 
Gods Woord. Hij zal altijd doen en nakomen wat Hij heeft 
toegezegd. Wat een troost en zekerheid biedt dit ons. 

Lezen:Spreuken 16:1-16
Zingen: Psalm 138:4
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ZONDAG 7 JANUARI

… dat gij allen hetzelfde spreekt ...
1 Korinthe 1:10

Het is belangrijk dat er in de gemeente eenstemmigheid is 
als het gaat om de waarheid van Gods Woord. Van buiten 
schiet de duivel zijn pijlen op haar af door middel van leu-
gens en bedrog. Hij probeert zo de eenheid van Gods kin-
deren te ondermijnen. Dit heeft uiteraard geen gunstige 
invloed op onze omgeving. Maar als er in de gemeente met 
twee monden wordt gesproken, is dat evenzeer schadelijk 
voor de gemeente. Een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, 
zal niet bestaan (Matth. 12:25). Uiteraard zullen er onder-
ling altijd verschillen zijn. Dat mag ook, want iedereen 
moet erkennen: ‘Wij kennen slechts ten dele.’ En een ieder 
zegt de dingen weer op zijn eigen manier. Maar in de 
hoofdzaken van de leer moeten allen hetzelfde spreken. 
Dat is niet alleen stichtelijk, maar ook opbouwend in het 
geloof, en het heeft een wervende kracht in de richting 
van hen die nog buiten zijn. 

Lezen: Jakobus 3
Zingen: Psalm 12:2 en 6



… dat onder u geen scheuringen zijn ...
1 Korinthe 1:10

In het vergaderen van Zijn gemeente roept de Heere zon-
daren van verschillende afkomst, identiteit en achter-
grond. Maar ten slotte vormen zij allen één gemeente. De 
Schrift vergelijkt de gemeente met een lichaam, of een 
huis. Maar helaas, juist vanwege de grote diversiteit van de 
gemeente is er altijd het gevaar dat er onderling verdeeld-
heid ontstaat. Vaak leidt dat ten slotte zelfs tot scheurin-
gen. De duivel is dan de lachende derde. Partijschap 
behoort er alzo niet te zijn onder de huisgenoten des 
geloofs. Doch de praktijk blijkt vaak weerbarstig. Alle eeu-
wen door zien we, dat waar voordien eenheid was, gelovi-
gen weer uit elkaar gaan en elkaar loslaten. Soms worden 
er diepe wonden geslagen, en blijken de geschillen niet te 
overbruggen. Hoe belangrijk de eenheid van de gemeente 
is, is te horen in het gebed van de Heere Jezus waarin Hij 
Zijn Vader bidt dat de Zijnen allen één zullen zijn. 

Lezen: Psalm 133
Zingen: Psalm 133:1 en 3
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… om het Evangelie te verkondigen …
1 Korinthe 1:17

Het is Gods onbegrepen goedheid dat Hij, nadat de mens 
had gegeten van de verboden vrucht in het paradijs, heeft 
laten weten dat Hij voor redding zou zorgen. Het Zaad van 
de vrouw zou de kop van de slang vermorzelen. En dat is 
ook gebeurd. De Heere Jezus Christus kwam naar de 
wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. 
Daarvoor gaf Hij Zijn leven, maar Hij stond ook weer op 
uit de dood. Jezus heeft Zelf de opdracht gegeven dat dit 
Evangelie, deze blijde boodschap, in heel de wereld ver-
kondigd moest worden. Dat was ook de roeping van Pau-
lus, en na hem heeft de Heere nog veel knechten eropuit 
gestuurd om aan verloren zondaren te laten weten dat er 
volkomen behoud is in Gods Zoon. Ook voor ons geldt dit, 
wanneer wij geloven in het Evangelie dat er een gewillige 
Zaligmaker is. Ook voor u!

Lezen: Markus 1:1-11
Zingen: Psalm 49:1

DINSDAG 9 JANUARI


