zondag 20
januari 2016

Zondag 9 van de Heidelbergse catechismus
De God van Israël is de Schepper
van hemel en aarde. Zó heeft Hij
Israël gekozen en zó belooft Hij
er voor zijn volk te zijn. Als Hij
benadrukt dat Hij machtig en
sterk is, zegt Hij daarmee: Ik ben
sterk… voor jou!

proeven: Gods belofte van een nieuwe
aarde. Welke smaak overheerst voor

u/jou?

Bijbelrooster
maandag - Psalm 8

Het is Gods bedoeling, dat we met
Israël mee ontdekken wie Hij is en
Hem dan gaan belijden met alles wat
in ons is: Zo is Hij. En daarom hoop ik
op Hem. Want Hij belooft: ‘Wie op de
HEER hoopt krijgt nieuwe kracht’.

Wat is de mens dat U naar hem
omziet…?! HEER, onze Maker. Hoe
kostbaar zijn we in uw ogen.

Gods almacht wil troosten. Maar stelt
ook voor vragen. Machtige God…
waarom gaat er zoveel stuk. Is er
zoveel gebroken?! In de wereld. Bij
mezelf. Waarom grijpt God niet in of
blijft zijn hulp zo lang op zich
wachten? Zoveel vragen zonder
antwoord.

dinsdag - Jesaja 40,12-31

Laat de verbazing van de psalm tot je
doordringen.

Als ik Uw hemel zie
het kunstwerk van Uw handen
als ik de golven zie
die breken op de stranden
als ik de bergen zie
zo groot, zo onbewogen
als ik de bliksem zie:
een glimp van Uw vermogen
als ik Uw schepping zie

God kwam zelf. Naar ons. In al die
dingen die ons zoveel vragen stellen.
Waar het kwaad, onze zonden en de
gevolgen daarvan zo erg te merken
zijn. Daar kwam God in zijn Zoon. En
zijn Zoon ging eraan kapot, aan onze
ellende. Om ons ervan te bevrijden.
Gebroken in de dood, Jezus Christus.
Om ons die ons in geloof aan Hem
toevertrouwen, te helen, te vergeven,
te beveiligen, het eeuwige leven te
garanderen. Gebroken om ons te
helen. De taal van brood en wijn.

Onderweg naar de
avondmaalsviering


Gods almacht kan ons troosten,
maar kan ons ook verwarren. Het
kan ook allebei tegelijk. Hoe

ervaart u dat?


Het avondmaal smaakt naar meer.
In het gebroken brood is niet
alleen maar bitterheid te proeven
van de zonde en het kwaad, maar
in de wijn is ook het nieuwe te

In een verlammende combinatie van
schuldbesef, moedeloosheid en
vermoeidheid is Israël bang dat de HEER
hen praktisch vergeten is. Waarmee
troost de HEER zijn volk in de verzen 2731?

zo schoon, zo onvolprezen
als ik Uw namen zie
op al Uw werk te lezen-Hoe groot zijt Gij! en zie,
Gij wilt mijn Vader wezen.
Enny IJskes-Kooger

woensdag - Psalm 146
God belijden als Schepper mag je in één
adem doen met Hem belijden als een
trouwe God, die recht doet, zorgt en
bevrijdt. Gelukkig ben je met Hem als je
God.
donderdag - Romeinen 8,18-23
Gods goede schepping is niet meer goed.
Wat lijdt de schepping erg. Het zinloze
van het lijden kan ons enorm aangrijpen.
God is er in zijn Woord open over. Dat
het lijden er is. Dat het ontzet-tend is.
Dat ook Gods kinderen in dat lijden delen.
Wat betekent vers 18 voor u/jou?

Probeer dat doel eens te verwoorden,
waarvoor God alles, hoe kwaad het ook
is(!),laat bijdragen.
zaterdag - Romeinen 8,31-39
Neem tijd om de Here te danken voor
de troost in deze verzen. En bedenk
daarbij hoe brood en wijn juist deze
liefde en troost laten proeven.

vrijdag - Romeinen 8,24-30
Onderweg naar de nieuwe schepping (‘de
verlossing van ons sterfelijk bestaan’)
gebeurt er nog veel met Gods kinderen.
Mooie maar ook kwade dingen, dingen
waar je soms niets van snapt. God belooft
dat voor wie Hem liefhebben alles
bedraagt aan het goede. Maar wat is het
goede nou precies? Dát staat in vers 29.
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