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NIEUWJAARSDAG

… en verteerde het brandoffer  
en de slachtoffers …

2 Kronieken 7:1

Het is een wonder dat de Israëlieten niet verteerd werden 
door het vuur dat neerdaalde vanuit de hemel. Dat hadden 
zij wel verdiend. Het waren allen zondaren. Wij zijn ook 
allen zondaren. Wij hebben het verdiend dat de Heere ons 
in Zijn rechtvaardigheid zou verteren. In plaats van de 
Israëlieten werden het brandoffer en de slachtoffers ver-
teerd door het vuur. Dat wijst heen naar het offer van 
Christus. God de Vader wilde Hem van eeuwigheid geven 
om getroffen te worden door het vuur van Gods toorn. 
God de Zoon wilde dit van eeuwigheid doen en heeft Zich 
overgegeven tot in de kruisdood toe. Heeft de Heere u 
geleerd dat u zondaar bent en door Zijn toorn verteerd zou 
moeten worden? Hebt u leren zien op Christus, Die plaats-
vervangend de toorn van God heeft gedragen? In Zijn 
bloed is de hitte van Gods gramschap geblust. Dit rijke 
Evangelie zal ook dit jaar in de prediking mogen klinken. 

Lezen: 2 Kronieken 7:1-11
Zingen: Psalm 85:1

ZONDAG 1 JANUARI



… zo zal Ik uit den hemel horen …
2 Kronieken 7:14

Er zullen rampen en oordelen komen: droogte, sprinkha-
nen of de pest. Dan is verootmoediging nodig, gebed en 
het zoeken van het aangezicht des Heeren. Dan is bekering 
nodig van de boze en zondige wegen. Als dit door genade 
werkelijkheid zal worden, zal de Heere horen uit de hemel, 
de zonden vergeven en het land genezen. Dat gold niet 
alleen voor Israël in het verleden; het geldt ook voor Neder-
land in het heden. Als er geen verootmoediging komt 
onder de oordelen van God, als er geen gebed zal zijn, als 
het aangezicht des Heeren niet wordt gezocht en de waar-
achtige bekering ontbreekt, zal God niet horen. Gods kin-
deren worden telkens door de Heere verootmoedigd; zij 
maken zich klein voor God vanwege het bedreven kwaad. 
Zij smeken om vergeving, zoeken het aangezicht des Hee-
ren en bekeren zich van hun zonden. De Heere hoort hun 
smeekgebed en vergeeft hun zonden.

Lezen: 2 Kronieken 7:12-22
Zingen: Psalm 79:4

MAANDAG 2 JANUARI



Mijn vrouw zal in het huis van David 
(…) niet wonen …

2 Kronieken 8:11

Salomo bouwde een huis voor zijn vrouw, de dochter van 
Farao. Toen hij met haar trouwde kreeg zij een plaats in 
het paleis waar ook David gewoond had. Dat paleis stond 
in de zogenaamde Davidsstad. Daar stond ook de tent waar 
de ark des Heeren was. Daarom was die plaats heilig. 
Salomo vond dat zijn vrouw daar niet hoorde te wonen. 
Blijkbaar diende zij de afgoden van Egypte en niet de enige 
waarachtige God. Waarschijnlijk was zij onbekeerd. Het is 
een wonder van genade als man en vrouw samen uit liefde 
de Heere mogen dienen vanuit het hart. Maar het geldt 
ook persoonlijk: ook als we alleengaand zijn komt het 
erop aan niet de afgoden te dienen, maar de Heere. Dan zal 
de HEERE Zijn volmaakte herderlijke zorg doen ervaren. 
‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’ Bent u 
nog onbekeerd? Smeek een schaap van de goede Herder te 
mogen worden. 

Lezen: 2 Kronieken 8:1-11
Zingen: Psalm 23:1

DINSDAG 3 JANUARI



Zelfs naar den eis van elken dag 
offerende …

2 Kronieken 8:13

Salomo had niet alleen de tempel gebouwd, maar zorgde 
er ook voor dat alles op de juiste manier en op de juiste tijd 
plaatsvond in de tempel. Wat voor betekenis zou het altaar 
immers hebben als er geen offers gebracht zouden wor-
den? Salomo zorgde ervoor dat de offers gebracht werden 
in overeenstemming met de wet van Mozes. Dat betrof 
niet alleen de dagelijkse offers; ook de offers op de sabbat, 
de offers die elke maand gebracht werden en de offers die 
gebracht werden op de grote jaarlijkse feesten. Mogen wij 
een voorbeeld zijn in het dienen van de Heere? Mogen we 
in de tere en kinderlijke vreze Gods wandelen? Mogen we 
uit liefde doen wat de Heere van ons vraagt? Wat voor 
invloed hebben wij op onze omgeving? Bent u nog geen 
voorbeeld in het dienen van de Heere? Kent u de vreze 
Gods nog niet? Smeek dan: ‘Neig mijn hart, en voeg het 
saâm, tot de vrees van Uwen naam.’

Lezen: 2 Kronieken 8:13-18
Zingen: Psalm 86:6 

WOENSDAG 4 JANUARI



… gij hebt overtroffen het gerucht  
dat ik gehoord heb.

2 Kronieken 9:6

De koningin van Scheba had gehoord van de bijzonder 
grote wijsheid van Salomo. Zij was naar Jeruzalem geko-
men om met Salomo te spreken. Zij legde hem levensraad-
sels voor. Zij stelde hem belangrijke levensvragen. Zij 
vroeg Wie God is en wat er na dit leven komt. Hoe moei-
lijk de vragen ook waren, Salomo kon overal een antwoord 
op geven. De koningin van Scheba moest zeggen dat de 
wijsheid van Salomo overtrof wat zij gehoord had over 
zijn wijsheid. De wijsheid van Christus overtreft de wijs-
heid van Salomo. We lezen in Mattheüs 12:42: ‘En zie, 
meer dan Salomo is hier.’ De Joden hoefden geen lange reis 
te maken om Christus te horen. Maar velen weigerden te 
luisteren. Zijn wij ook zo dwaas? Luisteren we nog naar de 
duivel? Bekeer u daarvan. Luister naar Hem Die wijs kan 
en wil maken tot zaligheid. Zijn onderwijs is volmaakt. Hij 
maakt door Zijn Woord en Geest Zijn wegen bekend.

Lezen: 2 Kronieken 9:1-12
Zingen: Psalm 25:2

DONDERDAG 5 JANUARI



En Salomo ontsliep met zijn vaderen …
2 Kronieken 9:31

Er was geen rijker of wijzer koning geweest dan Salomo. 
Zijn troon was indrukwekkend. Hij had overvloed aan zil-
ver en goud. Veel vorsten brachten hem geschenken. Na 
veertig jaar regeren kwam er een einde aan dit alles. 
‘Salomo ontsliep met zijn vaderen.’ Al zijn macht, heerlijk-
heid en rijkdom moest hij achterlaten. Salomo mocht 
afsterven van de zonde en ingaan in eeuwige heerlijkheid. 
Zijn sterven was enkel winst. Het is opmerkelijk dat zijn 
afwijken in zijn latere levensjaren onvermeld blijft. Dat 
was er wel, en dat dient voor ons een waarschuwing te 
zijn. Salomo heeft de liefde en de trouw van de HEERE 
ondervonden. Op grond van het werk van Christus mocht 
Salomo delen in de vergeving der zonden. Wanneer we 
sterven, moeten we alles achterlaten. Hebt u de toevlucht 
leren nemen tot het bloed van Christus? Zult u meezin-
gen: ‘Door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen?’

Lezen: 2 Kronieken 9:13-31
Zingen: Psalm 89:8

VRIJDAG 6 JANUARI



… koning Rehabeam hield raad  
met de oudsten …

2 Kronieken 10:6

Rehabeam was de zoon van Salomo. Het volk vroeg hem 
verlichting van de zware lasten die zijn vader had opge-
legd. Rehabeam overlegde eerst met de raadslieden van 
zijn vader. Zij gaven hem wijze raad. Daarna overlegde hij 
met jonge raadslieden met wie hij was opgegroeid. Zij 
gaven hem dwaze raad. We lezen er niet van dat Rehabeam 
raad aan de Heere vroeg. Zo liet hij het allerbelangrijkste 
na. Als wij vragen, zorgen of problemen hebben, aan wie 
vragen wij dan raad? Vragen wij raad aan wijze raadgevers 
of vragen wij raad aan dwaze raadgevers? Laten we bovenal 
raad aan de Heere vragen. Laten we Zijn Woord biddend 
raadplegen. Laten we vragen: ‘Heere, wat wilt Gij dat ik 
doen zal? Wilt U mij de weg wijzen die ik te gaan heb?’ 
Wie handelt tegen het Woord des Heeren, zal de kwalijke 
gevolgen daarvan ondervinden. Wie mag handelen naar 
het Woord des Heeren, zal Gods zegen ondervinden. 

Lezen: 2 Kronieken 10:1-11
Zingen: Psalm 119:53 

ZATERDAG 7 JANUARI



… want deze omwending was  
van God …

2 Kronieken 10:15

De Heere had de scheuring van het rijk voorzegd. De pro-
feet Ahia en de jonge Jerobeam ontmoetten elkaar. Ahia 
scheurde zijn nieuwe mantel in twaalf stukken. Jerobeam 
kreeg tien stukken. Dat betekende dat Jerobeam over tien 
van de twaalf stammen zou gaan regeren. Dit zou gebeu-
ren vanwege de zonden van Salomo, met name zijn afgo-
derij, zijn zonde tegen het eerste gebod. De aangekondigde 
scheuring is gekomen. Wat de Heere zegt door middel van 
Zijn knechten wordt altijd vervuld. Dat geldt ook van de 
prediking die we vandaag mogen horen. Wie weigert te 
buigen voor Christus zal voor eeuwig omkomen. Wie mag 
buigen voor Christus en zwaar zondigt, zal getuchtigd 
worden, maar aan het einde van dit aardse leven toch zalig 
worden. Want Christus heeft ook voor die zonde betaald. 
Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle 
zonde. Christus heeft vergeving verworven en doet daarin 
delen.

Lezen: 2 Kronieken 10:12-18
Zingen: Psalm 32:5

ZONDAG 8 JANUARI



En zij hoorden de woorden des 
HEEREN …

2 Kronieken 11:4

Koning Rehabeam bracht een groot leger op de been om 
tegen het afvallige Israël te strijden. Maar de Heere ver-
bood door middel van Semaja deze broederstrijd. Er mocht 
niet tegen de wil van God oorlog gevoerd worden. De 
Heere had in Zijn voorzienigheid het rijk in tweeën 
gedeeld. Koning Rehabeam en het volk luisterden naar de 
woorden des HEEREN. Het leger trok niet op om de opstan-
dige tien stammen te onderwerpen. Semaja zag vrucht op 
zijn prediking. De Heere werkte dat. De koning en het volk 
gehoorzaamden. In ons land worden Gods geboden gru-
welijk overtreden door overheid en volk. Daar dient bewo-
gen tegen gewaarschuwd te worden op de kansel en in de 
vergaderzalen van ons land. Mogen wij persoonlijk al van 
harte aan Gods Woord gehoorzamen? Mag het leven in 
ons hart: ‘Ik ben, o HEER’, een vreemd’ling hier beneên, 
laat Uw geboôn op reis mij niet ontbreken’? 

Lezen: 2 Kronieken 11:1-12
Zingen: Psalm 119:10

MAANDAG 9 JANUARI


