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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



maandag 1 januari

Een slecht bericht   Nehemia 1:4

Nehemia heeft een eigen plaats in de Godsopenba-
ring. Hij is in ballingschap geboren, heeft een hoge 
positie gekregen aan het Perzische hof, maar is in 
zijn hart een echte Israëliet.
Op zekere dag krijgt hij bezoek uit Jeruzalem. 
Broer Hanani met een paar kennissen laat zich 
aandienen. Direct informeert Nehemia naar de 
situatie in Jeruzalem. Hun antwoord is verplette-
rend: de stad is een open ruïne, een aanfluiting 
voor iedereen.
Een slecht bericht! Wij zijn daar niet zo op gesteld, 
maar het gebeurt zo vaak in ons leven dat wij een 
slecht bericht krijgen: u bent ziek, niets meer aan te 
doen … en uw wereld stort in. Bij Nehemia brengt 
dit slechte bericht hem tot gebed. Dat is immers de 
beste reactie, ook voor u en mij. Bidt zonder 
ophouden, maar zeker na zo’n slecht bericht. 

Nehemia 1:1-4 
Psalm 123:1 en 2
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Psalm 111 (1)

In ontwerp, in omvang, in aantal en in voortreffe-
lijkheid zijn alle werken van de Heere groot. Zelfs 
de kleine dingen van God zijn groot. Zij die hun 
Maker liefhebben, beleven vreugde aan Zijn schep-
ping, ze nemen waar dat er méér in zit dan je 
oppervlakkig gezien zou denken, en daarom bui-
gen ze zich erover voor onderzoek en begrip. De 
toegewijde natuurliefhebber grasduint in de 
natuur, de gedreven bestudeerder van geschiede-
nis neust in verborgen feiten en duistere verhalen, 
en de godvrezende graaft in de mijnen van de 
Schrift, en pot elke korrel van haar gouden waar-
heid op. Gods werken zijn onze onderzoekingen 
waard, ze bieden ons een prachtig mengsel van 
aanwijzingen en genoegens, en omdat ze na onder-
zoek veel groter blijken te zijn, winnen ze aan bete-
kenis. De werken van mensen zijn op afstand 
bezien edel; Gods werken zijn groot als ze worden 
onderzocht.
Genade is even opvallend als rechtvaardigheid 
aan het grote werk van God, ja, uit alles wat Hij 
heeft gedaan spreekt volop tedere liefde.

(wordt vervolgd)



dinsdag 2 januari

Voorbidders gevraagd  Nehemia 1:7

Nehemia belijdt in zijn gebed de grote hinderpaal 
voor de herbouw van Jeruzalem: de zonde. Daar-
bij sluit hij zichzelf niet uit, maar juist in. Heeft hij 
dan wat te maken met de zonden die daar bedre-
ven waren? Misschien is hij wel nooit in Jeruzalem 
geweest. Hij was immers in Perzië! Zeker, maar hij 
schuift de schuld niet af op anderen of op de 
gemeenschap. Dat is echte ootmoed. Nehemia is 
een voorbeeld van een voorbidder die voor zijn 
volk in de bres springt. Hij kan echter de zonden 
niet verzoenen. Dat kan alleen de grote Voorbid-
der, Jezus Christus. Hij alleen is ons behoud als wij 
onze zonden belijden. Leer mij arme dwaas hoe ik 
bidden moet - niet alleen voor mijzelf, maar ook 
voor anderen. Voorbidders gevraagd!

Nehemia 1:5-7
Psalm 106:3
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Psalm 111 (2)

Hij behandelt Zijn volk met inachtneming van hun 
zwakheid en wankelmoedigheid, Hij heeft het-
zelfde medelijden met hen dat een vader met zijn 
kinderen voelt. Moeten wij Hem daarvoor niet 
loven? Een zilveren draad van goedertierenheid 
loopt door de hele constructie van Gods verlos-
singswerk en voorzienigheid, nergens is Hij ook 
maar even afwezig. Laten de herinneringen van 
Zijn heiligen van dit feit getuigenis afleggen met 
grote vreugde. Geen belofte van de Heere zal ter 
aarde vallen, geen enkel onderdeel van het grote 
verdrag van eeuwige liefde zal herroepen worden 
of de kans krijgen in de vergetelheid te raken. Het 
genadeverbond is het plan van het grote werk dat 
de Heere voor Zijn volk verricht, en nooit zal het 
opgezegd worden. De Heere heeft Zijn zegel eraan 
gehecht, Zijn roem en eer zijn ermee gemoeid, ja, 
Zijn Naam hangt ervan af, en aan iedere tittel en 
jota ervan zal Hij blijven denken.

(wordt vervolgd)



Nehemia 1:8-11
Psalm 119:25

Pleiten  Nehemia 1:8

Nehemia legt zich niet neer bij de ellendige situa-
tie waarin Jeruzalem zich bevindt. Hij belijdt zijn 
zonde, maar gaat ook pleiten op Gods Naam en 
Gods verbond. U bent toch die God Die trouw 
houdt en eeuwig leeft? U hebt Uw volk vroeger 
toch niet gered om het nu te laten omkomen? Het 
zijn toch Uw knechten die Gij verlost hebt door 
Uw sterke hand? Dat is biddend worstelen en plei-
ten. Hoe is dat bij u? Moeten wij onszelf niet aan-
klagen omdat we niet alleen zo vaak biddeloos 
zijn, maar vooral omdat we zulke slappe bidders 
zijn, die zo klein denken van de trouw van de 
heere, vastgelegd in Zijn Naam en in Zijn verbond 
dat van geen wankelen weet? Bekeer u daarvan 
vandaag nog.

woensdag 3 januari


	

2018
Zon op
onder
Maan op
onder 

363
08.47
16.39
18.37
09.38



Psalm 111 (3)

Zijn goddelijk besluit heeft van het genadever-
bond een vaste en eeuwige inzetting gemaakt: de 
verlossing met bloed bewijst dat het verbond niet 
veranderd kan worden, want daardoor is het 
onherroepelijk bekrachtigd en vastgesteld. Ook 
dat is reden tot de hoogste lof.
‘De vreze des heeren is het beginsel der wijsheid.’ 
Het is het eerste principe ervan, maar ook de 
hoofdzaak en voornaamste verworvenheid. Met 
het woord ‘beginsel’ wordt in de Schrift soms het 
voornaamste bedoeld; en ware religie is tegelijker-
tijd het eerste element van wijsheid en de voor-
naamste vrucht ervan. God kennen en oprecht 
voor Zijn aangezicht wandelen is de voornaamste 
van alle toegepaste wetenschappen. Heilige eer-
bied voor God spoort ons aan Hem te loven, en dat 
is wat de psalm duidelijk wil maken, want het is 
een wijze daad van een schepsel tegenover zijn 
Schepper.

Overweging: De vreze des Heeren en de wetten 
van God schenken een mens een goed inzicht, en 
zijn in staat hem wijs te maken tot zaligheid (Mat-
thew Henry).



Nehemia 2:1-3
Psalm 62:5 

Somber  Nehemia 2:2

Bent u somber gesteld vandaag? Zit alles u tegen? 
Nehemia is somber en intens verdrietig en loopt 
aan het hof rond met een somber gezicht. Dat is 
gevaarlijk voor hem, want in de tegenwoordigheid 
van de koning mag je niet somber zijn. De koning 
merkt het op en vraagt naar de reden. Nehemia 
wordt bang voor de consequenties, maar in stilte 
zoekt hij zijn kracht in het gebed. Dan spreekt hij 
de reden van zijn verdriet uit. Alles staat onder 
Gods leiding. Deze opening blijkt het goede begin 
te zijn van de uitvoering van Nehemia’s plannen.
Wat een les voor ons. U hoeft uw droefheid en 
somberheid niet voor de Heere te verbergen. Hij 
zegt het: stort voor Mij uit uw ganse hart. Ik ben 
een toevlucht te allen tijde.

donderdag 4 januari
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Psalm 112:1-5 (1)

Volgens het slotvers van Psalm 111 is de vreze des 
Heeren het beginsel der wijsheid. Deze man is dus 
begonnen wijs te zijn, en wijsheid heeft hem nu 
blijdschap gegeven en zijn eeuwige gelukzalig-
heid verzekerd. Jehova is zo groot dat Hij moet 
worden gevreesd en geëerd door allen die zich in 
Zijn nabijheid bevinden, en Hij is tegelijk zo onein-
dig goed dat de vrees wordt verzacht tot kinder-
lijke liefde, en een heerlijke emotie wordt, die 
geenszins tot slaafsheid aanzet.
Het ware zaad van de rechtvaardigen zijn degenen 
die hen in hun deugden navolgen, zoals gelovigen 
het zaad van Abraham zijn omdat zij zijn geloof 
navolgen. Dat zijn de echte helden van hun tijd, de 
waarlijk grote mensen onder de zonen van Adam; 
hun leven is hoogstaand, en hun invloed op hun 
tijd is veel groter dan je op het eerste gezicht zou 
denken. Het volk van oprechte, vrome, rechtvaar-
dige mensen wordt van eeuw tot eeuw in stand 
gehouden, en het blijft altijd onder de zegen van 
God.

(wordt vervolgd)



Nehemia 2:4-9 
Psalm 31:12

Gods goede hand  Nehemia 2:8

Na het bezoek van Hanani is er bij Nehemia een 
plan gerijpt. Nu hij de kans krijgt dit plan voor te 
leggen aan de koning, grijpt hij deze gelegenheid 
aan en vraagt hij verlof om naar Jeruzalem te gaan 
om daar aan de herbouw van de stad te gaan 
beginnen. Nehemia mag gaan met koninklijke toe-
stemming. Wat een gebedsverhoring!
De Perzische koning Arthahsasta had een bijnaam: 
Longomanus, ofwel Langehand. Een aanduiding 
van zijn machtsbereik. Nehemia ziet echter niet 
alleen de lange hand van de koning, maar vooral 
Gods goede hand. Daarbij is koning Langehand 
ingeschakeld.
Durft u die goede hand van God in uw leven te 
belijden of ziet u die niet meer? Vraag dan van-
daag, om Jezus’ wil, om geopende ogen om die te 
zien. 

vrijdag 5 januari
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Psalm 112:1-5 (2)

De godvrezenden mogen vervolgd worden, ze 
zullen desondanks niet verlaten worden; de ver-
vloekingen van mensen kunnen hen niet beroven 
van de zegen van God, want de woorden van 
Bileam zijn waar: ‘Dewijl Hij zegent, zo zal ik het 
niet keren.’ Hun kinderen staan ook onder de spe-
ciale zorg van de hemel, en in de regel zal gemerkt 
worden dat zij de goddelijke zegen erven. Eerlijk-
heid en oprechtheid zijn betere hoekstenen voor 
een eerbaar huis dan louter listigheid en hebzucht, 
of zelfs talent en energie. God vrezen en oprecht 
wandelen is hogere adeldom dan bloed of geboorte 
kan schenken.
Wij zijn op z’n best slechts nederige kopieën van 
het grote origineel; toch zijn we dan kopieën, en 
omdat wij dat zijn, loven wij de Heere, Die ons 
nieuw geschapen heeft in Christus Jezus. De 
oprechte is ‘genadig’, dat wil zeggen vol vriende-
lijkheid jegens iedereen om hem heen; hij is niet 
zuur en grof, maar hij is voorkomend voor vrien-
den, vriendelijk voor de behoeftigen, vergevend 
jegens de dwalenden, het goede voor iedereen 
zoekend.

(wordt vervolgd)



Nehemia 2:10-15
Psalm 143:10

In stilte Nehemia 2:11

In Jeruzalem zit niemand op Nehemia te wachten. 
In stilte begint Nehemia zijn inspectietocht, in de 
nacht, op een ezeltje. Het is een uiting van oot-
moed: stilstaan bij de puinhopen en stil worden bij 
die puinhopen. Is dit niet de stijl van Gods werk? 
Hoe kwam de Heere Jezus in deze wereld?
Stil, zonder gedaante noch heerlijkheid ging Hij 
zijn gang. Na dertig jaar trad Hij in de openbaar-
heid. Hij kwam te leven te midden van onze puin-
hopen; niet om die te inspecteren, maar om de 
breuk te helen. Daarvoor kwam Hij zelfs in het 
nachtelijk duister van Golgotha. Hebt u deze Red-
der al nodig gekregen, omdat u ontdekt werd aan 
uw puinhoop? Dan zult u ook ontdekken: niet 
door kracht noch door geweld, maar door Gods 
Geest zal het geschieden.

zaterdag 6 januari


	

2018
Zon op
onder
Maan op
onder 

360
08.46
16.42
22.32
11.23



Psalm 112:1-5 (3)

Hij is ook ‘barmhartig’, dat wil zeggen dat hij fijn-
gevoelig is tegenover anderen, medelijden met 
hen heeft, en hen zo veel mogelijk helpt in moei-
lijke tijden. Hij hoeft niet tot goedheid aangezet te 
worden, hij is een en al menslievendheid; het is 
zijn vreugde mee te leven met de treurenden. Hij 
wordt ook ‘rechtvaardig’ genoemd: in al zijn trans-
acties met zijn medemensen gehoorzaamt hij de 
voorschriften van het recht, en niemand kan zeg-
gen dat hij die overtreedt of zijn naasten tekort-
doet. Zijn rechtvaardigheid wordt echter door 
barmhartigheid getemperd en door genade ver-
zacht. Zulke mensen moeten zich in onze kerken 
bevinden; en ze zijn helemaal niet zo schaars als 
de criticasters het voorstellen; maar tegelijk zijn ze 
veel schaarser dan het aantal belijdende gelovigen 
ons zou kunnen doen hopen. Heere, maak dat wij 
allen deze bewonderenswaardige eigenschappen 
bezitten.

Overweging: Deze psalm is een lofprijzing aan 
God voor het zegenen van de gelovige; en de hele 
psalm bewijst dat de gelovige gezegend ís (David 
Dickson).



Nehemia 2:16-20
Gebed des Heeren: 3

Hij doet het ons gelukken  Nehemia 2:20

Een tijd geleden stuitte men bij graafwerkzaam-
heden in Jeruzalem op de fundamenten van de 
muur die door Nehemia werd hersteld. Wij mogen 
ook vandaag stilstaan bij die muur en Gods goede 
hand zien in al die gebeurtenissen. Langehand 
werd ingeschakeld in Gods herstelplan. Hij 
betaalde de kosten voor de wederopbouw. God 
Zelf doet nog veel meer. Hij doet alles. Hij betaalt 
niet alleen; Hij voert het ook uit. God herstelt de 
puinhopen van ons leven en dat gaat maar niet 
zomaar. Het kostte Gods Zoon alles: Zijn leven, 
Zijn bloed. Hij is de vaste grond van mijn behoud! 
Wie op Hem bouwt, heeft vaste grond. Zo mag er 
op Hem gebouwd worden in het vertrouwen: de 
God des hemels zal het ons doen gelukken.

zondag 7 januari
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