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ZIJN GOEDE RELATIE

Geloven in Jezus is
leven uit ZIJN GOEDE RELATIE

in liefde
tot de ene ware God

en de naaste.



Wat zie je

Je ziet twee muurtjes met een hoeksteen en een boog met in het midden 

een sluitsteen. De hoeksteen houdt het fundament bijeen, het is de 

dragende steen van het hele gebouw, de sluitsteen is de laatste steen, die 

aangebracht wordt.

De teksten op het schilderij komen uit Romeinen 9:33 en uit Psalm 2:12, 

a. “Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok.”  

(de tekst boven)

b. “En ieder die in Hem gelooft zal niet beschaamd worden.”  

(de tekst beneden) 

In zwarte Hebreeuwse letters het woord ‘Tsion.’ 

Opvallend is ook het licht dat je tegemoet straalt. 

De Messias is het Licht der wereld. Wie in Hem gelooft zal niet in  

de duisternis blijven. Johannes 8:12,12:46 



 Datum

1 september

 Wij lezen

Genesis 1:26-2:3

 Lied

God, die in het begin… 

Gezang 369

1 Genesis 1:31a

2 Genesis 2:25

3 Genesis 2:23

4 Mattheüs 19:5

Zie, het was zeer goed

Gods schepping was een goede schepping, God Zelf had daar als het ware 

Zijn handtekening onder gezet: “En God zag al wat Hij gemaakt had en zie, 

het was zeer goed.” 1 Volgens ds. Yossi Ben Zvi betekent ‘zeer goed’, ‘voort-

durend goed’. Goed met kracht. Als God iets maakt, dan is dat goed, af, 

compleet, niet te verbeteren. Dat gold voor zowel de onderlinge relatie als 

de relatie tussen God en mens. God wandelde immers in de hof en de mens 

en zijn vrouw schaamden zich niet, hoewel beiden naakt waren. 2De relatie 

tussen God en mens en de mensen onderling was goed. Wat was het mooi 

wat Adam antwoordde, toen de Heere uit één van zijn ribben een vrouw 

‘bouwde’ en die tot hem bracht: “Deze is ditmaal been van mijn beenderen 

en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man 

is zij genomen.” 3 Wat was het goed tussen hun drieën. Een paradijselijke 

staat en toestand. Wat is het mooi dat de Heere Jezus in Zijn onderwijs 

over de man-vrouw relatie hier naar terug verwijst. 4 Die levenslange 

verbondsrelatie, van liefde en trouw, tussen een man en een vrouw, daar 

mag niets of niemand tussen komen. Ook vandaag niet! 

Gebed

Bid voor de vervolgde kerk en dat wij een gemeente mogen zijn die leeft 

vanuit de kracht van het gebed. 



 Datum

2 september

 Wij lezen

Genesis 2:8-17

 Lied

Uw woord is  

als een lamp…  

Psalm 119:40

1 Genesis 2:17

Alles mag, maar niet dat ene

Het lijkt zo gemakkelijk. God gaf Adam en Eva in het paradijs alles om van 

te genieten. Elkaar, maar ook die prachtige omgeving, die tuin, die een 

thuis voor hen was. Bovendien mochten ze van alle bomen in de hof eten, 

met uitzondering van die ene boom. De schepping was goed en de Heere 

God wilde het ook zo houden. Daarom dat verbod. Niet eten “van de boom 

van de kennis van goed en kwaad.” 1 Gods liefde en goede relatie mag in alle 

vrijheid beleefd worden. Maar al het goede heeft ook een test te doorstaan. 

In het geval van Adam en Eva was dat of zij, in alles, in volkomen afhan-

kelijkheid van de Heere God, uit Zijn zorg en leiding, wilden leven. Maak 

jezelf uit wat goed en fout voor je is, of vertrouw je daarin op Hem en Zijn 

Woord alleen? Dat Zijn weg de enige juiste weg is, van Waarheid en Leven. 

Het lijkt zo makkelijk. Je mag alles, maar dat ene niet. De Heere had hen 

extra gewaarschuwd. Stervende zullen jullie sterven als je dat toch doet. 

Wat zouden wij gedaan hebben? Ik hoor het u al zeggen. Als iets niet mag 

dan… Zo denkt en spreekt een zondig mensenkind. Maar toen was het nog 

iets anders. 

Gebed

Bid dat ons verlangen om het goede nieuws over de Heere Jezus te vertellen 

mag groeien.



 Datum

3 september

 Wij lezen

Genesis 3:1-7 

 Lied

Uit diepten  

van ellende…

Psalm 130:1 

1 Genesis 3:1

Je mag zeker niets hè 

Gods tegenstander kan het niet uitstaan dat iets ’voortdurend goed’ is. Hij 

was als engel door God geschapen, een hoge engel in de legermachten van 

de Heere. Maar hij is aan zijn oorsprong ontrouw geworden, is in opstand 

gekomen tegen de Almachtige, heeft gerebelleerd en is daardoor defini-

tief gevallen, zonder ooit verzoend of vergeven te kunnen worden! Daarom 

wil hij zoveel mogelijk engelen en mensen meesleuren de eeuwige dood in. 

Dat lukt hem al bij één derde van alle engelen en bij de eerste mensen. Hij 

schildert God af als liefdeloos, jaloers, van Wie je niets mag en alles moet! 

“Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de 

hof?” 1 Daarmee wordt toch de suggestie gewekt, dat God zeer streng is en 

dat je eigenlijk niets mag. Dat de mens niet echt vrij is. Nepnieuws, tot op 

de dag van vandaag. Geloof maakt je onvrij, tot slaaf! Mens, wees vrij en 

blij, kies voor jezelf! Eva gaat in op wat de duivel zegt. Zij opent de deur 

naar haar hart, al is het op een kiertje. “Welnee, je zult zeker niet sterven. 

Maar God weet...” zegt de slang. Je bent niet goed voorgelicht. God houdt 

iets achter voor je. “God weet…” En dan!! Was het maar goed gebleven! 

Gebed

Bid dat de Heilige Geest ons meer en meer mag vervullen, zodat onze 

relatie met God vernieuwd en verdiept zal worden.



 Datum

4 september

 Wij lezen

Genesis 3:8-24 

 Lied

O Here God,  

Gij wendt het 

mensenleven… 

Psalm 90:3

1 Efeze 2:1-3

2 Genesis 3:12a

Ellendig - uitlandig

De mens is na de zondeval er ellendig aan toe. Dat betekent dat hij 

‘uitlandig’ is, niet meer thuis! Niet meer thuis bij God, bij de ander en bij 

zichzelf. Door de zondeval is de mens blind geworden voor de waarheid 

van God. Verduisterd in zijn verstand, zegt de apostel Paulus. En nu leeft 

de mens naar zijn eigen begeerten en verlangens. 1 Ons tekstgedeelte 

beschrijft in het kort de gevolgen van de zondeval. De goede relatie is 

weg, verleden tijd! Wat erg! De mens bedekte zich met vijgenbladeren en 

verstopte zich voor God en voor elkaar. Vol schaamte vanwege hun onge-

hoorzaamheid en naaktheid. Bovendien gaven ze elkaar en God de schuld 

vanwege de misère waarin ze terecht gekomen waren: “De vrouw, die U gaf 

om bij mij te zijn, die.“ 2 Er is wat dat betreft niets nieuws onder de zon. 

Ook vandaag geven mensen zo vaak een ander en uiteindelijk God de 

schuld van al hun misère. Maar de hand in eigen boezem steken, ho maar! 

Er zijn in het leven van de mensen naast de ondervinding van de dood ook 

veel moeite en zorgen gekomen in hun dagelijks werk en bij het krijgen 

van kinderen. Wat is de zonde toch erg! En er is niemand die dat niet vroeg 

of laat zal ondervinden. 

Gebed

Dank voor onze kerkenraad en bid dat zij wijsheid mag ontvangen om naar 

Gods wil leiding te geven en besluiten te nemen.



 Datum

5 september

 Wij lezen

Genesis 3:8-15

 Lied

In het kruis zal  

‘k eeuwig roemen…

Lied 15 van  

29 Gezangen

1 Johannes 1:4-9, 8:12, 12:46

Vijandschap

De Heere God neemt het niet, dat de mens koos voor de duivel. Zijn 

goede schepping werd meegesleurd de afgrond in. Met alle gevolgen van 

dien. God had zo gewaarschuwd. “U zult zeker sterven”, stervende zult u 

sterven. Dat was nu maar al te waar geworden. Gods rechtvaardig oordeel 

betekende de dood, de drievoudige dood voor de zondige en schuldige 

mens. De tijdelijke, geestelijke en eeuwige dood! We zullen daar een andere 

keer over schrijven. Immers, God is Rechtvaardig en kan het schuldige niet 

voor onschuldig houden. Maar Gods barmhartigheid en genade roemen 

tegen het oordeel. In de duisternis van de val spreekt God: ”Laat er licht 

zijn. En er was licht.” Er was en is licht. Het licht van Gods belofte, het licht 

van redding en verlossing door en in Hem, Die het Licht der wereld is. 1 God 

zet vijandschap, tussen de mens en de boze. Hij neemt het niet, dat de 

mens de verkeerde kant gekozen heeft. Dat kostte Hem alles, maar gaf ons 

alles. De Heere Jezus is het nageslacht van de vrouw, Die de boze de kop zal 

vermorzelen. En de boze zal Hem de hiel vermorzelen. Wie denkt dan niet 

aan Zijn strijd op Golgotha! 

Gebed

Bid dat de erediensten ontmoetingen met God mogen zijn.



 Datum

6 september

 Wij lezen

Romeinen 6:23 

 Lied

Gods goedheid  

houdt ons staande… 

Psalm 107:1

 Verdienste of geschenk

Aan het eind van ons leven komt de afrekening. Wat zal het dan zijn? 

Krijgen we naar wat we verdiend hebben, aan goede en minder goede 

dingen? Of ontvangen we uit genade zonder enige verdienste van onze 

kant het eeuwige leven? Willen we als een bedelaar onze lege handen 

ophouden of ballen we onze vuisten en zullen we God eens tot verant-

woording roepen? Sommige mensen zeggen, als ik voor God komt te staan, 

nou, wacht maar. Dan zal ik Hem dit en dat weleens haarfijn aanwrijven en 

vragen om nadere uitleg! Waarom dit en waarom dat? De Bijbel houdt ons 

voor dat “het loon van de zonde de dood is.” Zulk een mens is en gaat met al 

zijn eigenwaan, hoogmoed en grootspraak voor eeuwig verloren. Naar de 

hel. Maar wie als bedelaar voor Gods troon komt, zal ontdekken dat hij of 

zij in Christus gezien wordt, niet meer als een bedelaar, of zondaar, maar 

als een verlost kind van God. Om uit Gods handen onverdiend vergeving 

van zonden en het eeuwige leven te ontvangen. Wat kiezen wij? Loon naar 

werken? Of leven uit geloof, van alles wat God ons in Zijn Zoon gegeven 

heeft? Met het eerste kom je bedrogen uit. Met het laatste ben je als een 

kind zo rijk. 

Gebed

Bid voor de zieken, dat ze in hun moeiten van Gods trouw mogen getuigen 

en dat ze herstel mogen ontvangen. 



 Datum

7 september

 Wij lezen

Psalm 130 

 Lied

Hij is een God van 

liefde en genade…  

Psalm 103:3

1 Psalm 86:15

2 Jona 4:2

3 Psalm 130:3,4

Maar bij U is vergeving

Psalm 130 wordt ook wel de psalm uit de diepte genoemd. Logisch, want 

daar begint de psalmist ook mee. Zijn situatie is ellendig. Hij roept uit de 

diepte van de menselijke schuld en zonden. Als de Heere je hart opent sta 

je immers voor een afgrond. En als je dan door eigen schuld verzinkt in de 

nacht, dan kun je alleen maar roepen tot God om genade en verlossing. 

En in dat alles je in geloof vasthouden aan God, van wie een andere Psalm 

zegt: “Maar U HEERE, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk 

aan goedertierenheid en trouw.” 1 Dat wist de profeet Jona ook, toen hij 

het oordeel aan de Ninevieten aankondigde. Waarop zij berouw kregen en 

zich diep verootmoedigden voor God en Hij het oordeel niet uitvoerde. Hij 

voert dat ook aan, waarom hij was weggelopen voor zijn opdracht “Want 

ik wist dat.” 2 Onze Psalmist weet ‘t ook. En wij, wij mogen dat weten en 

geloven: Als U op mijn zonden let, er afrekening van vraagt, “Heere, wie 

zal bestaan?” Maar, dan volgt er een maar “Maar bij U is vergeving, opdat U 

gevreesd wordt.” 3 Zo is ook onze God in Christus een God van vergeving en 

genade. Om stil van te worden. 

Gebed

Bid dat we allen mogen groeien in onze liefde voor God en elkaar, gebouwd 

op dat ene fundament: de Heere Jezus Christus. 

Bestel het dagboek op onze website

https://www.uituwhand.nl/Zevenbrodenenenkelevisjes.htm
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