
maandag 25 september 

JOHANNES 2 : 13-16 
13 Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. 14 Daar trof hij op het 
tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd 
zaten. 15 Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en 
runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver 16 en riep tegen
de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’

Geen woorden maar daden. Je hoeft geen Rotterdammer te zijn om daar mee in te stemmen.  
In dit Johannes evangelie gaat het over het ‘mens geworden Woord’ (Joh. 1:14). In de eerste dagen 
van zijn publieke optreden is Jezus door Johannes de Doper als het ware bevestigd in zijn ambt, was 
Hij aangewezen als het door God gekozen Lam (Joh. 1:29), had Hij de opdracht gekregen zichzelf te 
gaan offeren. 
Na een kort verblijf in Galilea (Kana, Kapernaüm) breng t Jezus met zijn discipelen een feestbezoek 
aan Jeruzalem vanwege het Pascha. En wat treft Hij als het door Johannes aangewezen Lam aan in 
het huis van zijn Vader (Luc. 2:49), op die offerplaats? Niets dat getuigt van enig besef van heiligheid 
van die plaats. Zijn ze hier met heilige zaken bezig? Dat je alleen maar God onder ogen kunt komen 
als je zonden zijn verzoend? Is hier echt wel iemand die met z’n zonden in de maag zit? Iedereen lijkt 
eerder te willen verdienen aan de zonde. Dat grijpt het ‘mens geworden Woord’ aan en Hij gaat over 
tot daden. In het huis van zijn Vader dient de Zoon het middelpunt te zijn. 
Oog hebben voor hét Lam, dat geeft pas echt winst: je bent dan in één keer schuldenvrij!
 

++++++++++++++++

dinsdag 26 september

JOHANNES 2 : 17-19 en 21-22
17 Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’ 
18 Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen?’ 19 Jezus 
antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ 
21 Hij sprak over de tempel van zijn lichaam. 22 Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn 
leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.

Een in onze tijd steeds meer gehoorde gedachte onder christenen is dat we als kerk vooral geen 
aanstoot moeten geven bijv. binnen de wereldse samenleving als het gaat over zaken die in onze 
cultuur normaal gevonden worden, maar waar in de kerk anders over gedacht wordt, sterker de 
Bijbel anders spreekt. Daardoor lijkt het wel alsof steeds meer christenen in deze tijd zich 'blenden' 
(zich mengen) met die samenleving, dat gedachtegoed zelfs in de kerk meenemen en niet meer 
'wereldvreemd' willen of durven zijn, erger, de Bijbel niet meer op z’n woord geloven. 
De Here Jezus is niet bang om voor de wereld of de toenmalige kerk 'aanstootgevend' te zijn, getuige 
zijn demonstratieve actie op het tempelplein (het Huis van zijn Vader). De discipelen beseffen direct 
dat Hij met een dergelijke actie in de tempel zich de vijandschap van het volk en het kerkbestuur op 
de hals zou halen. En nadenkend bij deze actie kwam bij hen het Schriftwoord boven (Psalm 69:10) 
“De hartstocht voor uw huis zal mij verteren”.
Een raadselachtige en aanvankelijk onbegrepen uitspraak volgt. Jezus sterven en opstanding zullen 
later de waarheid van zijn raadselwoord aan het licht brengen. Pasen wordt het feest van de 
tempelbouw! Een compleet hemelse tempel die in eeuwigheid niet meer zal worden afgebroken.

++++++++++++++++++++



woensdag 27 september

JOHANNES  3 : 1-2
1 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. 2 Hij kwam in de nacht
naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen 
met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’ 

Hoog bezoek dus voor Jezus. In de late uurtjes. Nicodemus, een farizeeër, een Joodse leider, komt ‘in 
de nacht.’ Bang gezien te worden? Of omdat een goed gesprek soms pas ’s avonds laat komt? In 
ieder geval: Nicodemus komt naar Jezus toe. Hij blijft niet met vragen rondlopen, maar gaat er mee 
naar het beste adres. Want één ding staat als een paal boven water: die Jezus, dat is niet zó maar 
iemand.
Hij valt meteen met de deur in huis: ‘Rabbi, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is.’ 
‘We weten’- ja, met z’n grote kennis van de Bijbel begreep Nicodemus, als leraar van Israël (vs 10) 
dat Jezus iets met God te maken had. Misschien had hij Johannes de Doper wel bezig gezien en 
gehoord dat Jezus door hem gedoopt was. Dat Johannes gezegd had: ‘kijk, het Lam van God, dat de 
zonden van de wereld wegdraagt.’ En ook dat Jezus zieke mensen beter maakte. Toch bleef Jezus een
raadsel voor hem. 
Herkent u dat bij uzelf? Je weet zóveel over de Here Jezus, met de paplepel ingegoten, over Hem 
horen vertellen, van Hem gezongen, boeken over Hem gelezen. Maar hoe meer je ermee bezig bent 
en hoe ouder je wordt, hoe meer je afvraagt: Wie is de Here Jezus nou werkelijk? En vooral: wie is Hij
voor mij? 
Misschien leef je wel in twee werelden. Bidden, Bijbellezen, naar de kerk gaan – dat is wat je met 
God hebt, de zondagse wereld. Maar dat staat los van de rest van je leven. Misschien wil je best wel 
anders. Dat je geloof in de Here Jezus je echt bezielt. In heel je leven. En dat je daarom net als 
Nicodemus méér over de Here Jezus wilt weten.

++++++++++++++++ 

donderdag 28 september
JOHANNES 3 : 3-5
3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God
zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nicodemus. ‘Hij kan toch niet voor 
de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus antwoordde: 
‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt 
uit water en geest. 

Jezus gaat Nicodemus niet uit de doeken doen wie Hij is en wat Hij doet. Het éérste wat Jezus zegt is: 
‘alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien.’ Hoe leer je Jezus Christus écht 
kennen? Hoe komt er zo’n hechte relatie met de Here dat Hij Heer en Meester in je leven is? Alleen 
als je opnieuw geboren wordt. Wedergeboren bent.
Snap ik dat? Wat moet je daar nou bij voorstellen? Opnieuw geboren worden? Zelfs Nicodemus, de 
Schriftgeleerde, had het er al moeilijk mee. Hoe kan dat nou? Als je volwassen bent, kun je toch niet 
in de moederschoot terug? Nicodemus zit nog steeds op ’t spoor van redeneren, van logica. Je kunt 
de geboorte toch niet over doen? Waar heeft Jezus het over?
Voor ons is ’t toch ook vaak een moeilijk onderwerp. Als ze vragen: bent u wedergeboren? Wat zeg je
dan? Of zeg je maar niks? Omdat je gewoon niet weet waar het over gaat? Of omdat je het niet zeker
weet? Ja, je gelooft in God en dat de Here Jezus voor je gestorven is. Maar om nou te zeggen dat je 
wedergeboren bent...? Hoe moet je dat weten? En wanneer kun je dat dan zeggen?
Moet je dan niet eerst iets bijzonders hebben meegemaakt? Maar zoiets gebeurt bij mij niet. Ben ik 
wel opnieuw geboren? Zit ’t wel goed met mij? Ik doe nog zoveel verkeerde dingen. En ik wil best wel
anders, maar ’t lukt gewoon niet. Vragen waar je ’t moeilijk mee kunt hebben.



++++++++++++
vrijdag 29 september
JOHANNES 3 : 9+10 en 14-15
9 ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nicodemus. 10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van 
Israël bent? 14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang 
omhoog geheven heeft, 15 opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 

De Here Jezus maakt Nicodemus duidelijk hoe dat gaat, opnieuw geboren worden en Hij wijst dan op 
die geschiedenis van de koperen slang.  God was boos op z’n volk. Voor de zoveelste keer waren ze 
aan ’t mopperen en zeuren. ‘Er is hier geen brood, geen water. En dat manna komt je de strot uit! 
We gaan hier nog eens een keer dood met z’n allen!’ Ja, maar dan door die giftige slangen die God 
toen als straf op ze af stuurde. Gelukkig mocht Mozes een koperen slang maken van God. Die moest 
hij omhoog houden. En als je naar die slang keek, dan bleef je in leven.
En van die slang die Mozes toen omhoog hield, trekt Jezus de lijn door naar Jezus’ eigen verhoging 
aan het kruis. ‘De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang 
omhoog geheven heeft, opdat ieder die gelooft, in hem eeuwig leven heeft.’
Dus hoe dat gaat, opnieuw geboren worden? Dat begínt met kijken naar de Here Jezus, die verhoogd 
werd aan een kruis, om te sterven voor onze zonden. En als je zo als zondig mens naar Jezus Christus 
kijkt, ontvang je in Hem eeuwig leven.
Zonde in je leven is eigenlijk net zo’n giftige slangenbeet. Er zit gif in je lijf. En je kan er aan doodgaan.
Maar als je de Here Jezus ziet, die voor jou hoog aan het kruis hing, blijf je leven! De Here Jezus 
maakt het echt niet moeilijk. Hij richt al je aandacht op wat Hij aan ’t kruis voor je gedaan heeft. En 
als je ’t dan toch nog moeilijk blíjft vinden? Hoe merk je dat dan dat je een wedergeboren christen 
bent? Wat moet je dan doen? 
Dan vraagt Jezus je vandaag: zie je wel goed? Zie je Mij?

+++++++++++++++++++
zaterdag 30 september
JOHANNES 3 : 16-17 
16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld 
gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. 

Jezus leert ons af voortdurend naar onszelf te kijken. Dat brengt je geen stap verder. Want dan zie je 
dingen die je liever maar niet ziet, waarmee je God niet onder ogen kunt komen. En hoe ouder je 
wordt, hoe meer je van die dingen ziet. Juist dáárom laat Christus je ergens anders naar kijken. Naar 
zijn kruis. 
Want dáár - bij dat kruis – zie je dingen die je zelf niet kunt verzinnen, die in geen mensenhart zijn 
opgekomen. En waar je je steeds weer over verwondert. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat 
maar eeuwig leven heeft.”
Daar zie je Gods liefde voor zondaren in Jezus Christus. Daar zie je iets van God die niet wil dat 
zondige mensen sterven, maar léven. Door geloof in Jezus Christus. Want Jezus Christus zien is leven!
Leven over moeiten en tegenslagen heen. Leven zelfs over dood en graf heen. Want wie in Christus 
gelooft heeft eeuwig leven. De ontdekking van Maarten Luther (Rom. 1:17b), 500 jaar geleden.
Wat je dat kost, dat eeuwige leven? Wat je daarvoor moet doen? Helemaal niets! Dit evangelie is 
gratis (Sola Gratia). Omdat Jezus Christus dat allemaal voor u en jou verdiend heeft.
Jezus, die omhoog geheven werd aan het kruis van Golgotha. Zo komt Hij ook naar ons toe. Als de 
gekruisigde Verlosser.
De vraag is: hebt u goed naar Hem gekeken? En anders: Kijkt u goed naar Hem? Als uw Verlosser aan 
dat kruis?



+++++++++++

zondag 1 oktober
JOHANNES 3 : 16
“God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft 
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” 

Waarom had en heeft God de wereld zo lief? Hij Had die zelf bedacht en gemaakt. Genesis 1: “En 
God keek naar alles wat Hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was.” Dat gold voor alles, maar in 
het bijzonder de mens, bijna goddelijk (Ps. 8). De mens zo goed geschapen en de aarde zo mooi 
gemaakt. Maar wat heeft de mens er van gemaakt en maken we er nog dagelijks van? Wij, mensen, 
denken het beter te weten dan God onze schepper. Kijk en dan gaat het mis in deze wereld. Niet 
omdat God het niet goed deed of had gedaan. Het was de mens die voor z’n leven op aarde niets 
meer te maken wilde hebben met zijn Maker.
Kijk dan eens naar die Maker, naar God! Maakte Hij er toen een eind aan? Zó lief had God de wereld 
dat Hij dat niet heeft gedaan. Wat laat de Bijbel juist zien? God wil niet de ondergang van mensen 
(Ezech.33:11), maar dat alle mensen worden gered (1 Tim. 2:4).
Je hoort wel eens dat God geen hart heeft voor de wereld en de mensen die daarop leven. Dat Hij 
van alles maar laat gebeuren. Wat is nu juist het bijzondere? Dat God, ondanks het niet luisteren van 
de mens, die mensheid niet aan haar eigen dwaasheid te gronde heeft laten gaan! Dus, als je bij 
iemand hart voor de wereld ziet, dan bij Hem. Daarom heeft Hij zijn eigen Zoon er op afgestuurd. Zijn
eniggeborene, het hoogste wat Hij had heeft God ingezet om de wereld te redden. 
Gegéven, staat er. In dat ene woord zit ál Gods liefde. Want wie gaat zóver om niet maar vrienden te 
redden, maar uitgerekend mensen die jou niet nodig hadden, jou links lieten liggen?
God deed het! Alles had Hij ervoor over, opdat wij niet voorgoed verloren zouden gaan.
Wat een evangelie!! 
Goede zondag gewenst.


