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Genade  OP

Genade is een wonderlijk geschenk. Wat je niet verdient, krijg je toch. 
En je krijgt nog veel meer bovendien. Want zo is Jezus: 

Hij komt met genade op genade.  

Dit is een dagboek vol inspiratie. Het neemt je mee door de eerste vijf bijbel-
boeken en verwijst daarbij voortdurend naar Jezus en wat Hij voor jou kan be-
tekenen. Wat de Here God in het Oude Testament al in gedachten had voor zijn 
volk Israël, heeft Jezus dankzij het kruis allemaal beschikbaar gesteld voor jou. 

Die genade wordt uitgewerkt in thema’s als: 
Jij bent door God gewild, geliefd, bevoorrecht – Rust in Gods genade – 

Geloof dat je rechtvaardig bent – Geniet van Gods erfenis – 
Zegen achtervolgt je – Dromen komen uit – De vrijheid in.

Willem de Vink is schrijver, tekenaar en veelgevraagd spreker.
Lees ook zijn succesvolle dagboek  ‘Goede genade!’ 

Genade op genadeReacties van lezers

Zoals jij genade kunt vertalen in woorden. Prachtig! Het is een dagelijks 
medicijn voor mijn hart! Seia

Bedankt voor de mooie woorden van God, die ik dagelijks aan het begin 
van m’n werkdag tot me laat komen. Het helpt en leert me te weten wie ik 
mag zijn door de genade van God en het o� er van Jezus. Willem

Ik heb het dagboek op mijn nachtkastje liggen en mijn man en ik lezen er 
samen in. De gedeeltes geven rust en ruimte en tonen de waarheid wat 
we in de Here Jezus mogen, en hebben, ontvangen. Ans

Elke keer weer genieten we van de stukjes uit het dagboek. Vaak zijn ze 
trouwens ‘op het juiste moment’. Gods Geest is zo creatief, Gods Woord zo 
rijk! Eén stukje hebben we uitgeprint en hangt op de wc-deur. Neline

Heel inspirerend en interessant zoals u over Jezus en de 
bedoelingen van God vertelt. Duidelijk te begrijpen voor iemand zoals ik 
die nog geen geloof heeft, maar wel op zoek is. Henk

Sinds ik het dagboek lees is er in mijn leven en dat van mijn 
gezin veel verandering. Van een rechtvaardige God die toornig kan zijn, 
ervaar ik Hem nu eerst als een liefdevolle hemelse Vader die heel dichtbij 
is en die ook rechtvaardig is. Jeroen

Reacties van lezers

Mijn vriendin en ik lezen regelmatig je dagboek. We ontdekken langzaam 
maar zeker steeds meer van Gods liefde voor ons persoonlijk. Op dit 
moment zijn we bezig met: nu God van ons houdt, mogen we ook van 
onszelf houden en dan ook van elkaar. Rob

God heeft zoveel door en in mij gedaan, sinds ik hoor dat er nu dan geen 
veroordeling meer is voor hen die in Christus Jezus zijn! Ik kan weer 
genieten van elke dag dat ik lééf. Ademen is een genot. Corianna

Mijn vrouw en ik genieten van jouw dagboek. Op de kring die wij 
bezoeken hebben alle tweeëntwintig leden er één cadeau gekregen. Leen

Het dagboek is voor mij elke dag weer een hapje genade. Man, ik heb dat 
zo keihard nodig! Het is altijd bijzonder om te  horen hoeveel facetten er 
zitten aan de liefde van God. Sylvia

De dagelijkse overdenkingen bouwen me iedere keer weer op. En gaver 
nog: ze hebben ook hun uitwerking! Ik ben er enorm blij mee en ervaar 
het als een zegen dat ik er zo door groei in mijn geloof. Liselore

Ik heb je boek ongeveer een jaar geleden gekocht en het is echt goed. Ik 
ben zo’n twee jaar geleden bekeerd en toch miste ik iets. Ik bad toen tot 
Jezus om mij de weg te wijzen dat ik alles goed zou begrijpen. Je legt het 
echt in begrijpelijke taal uit. Louise

Ik voel mij rijk gezegend door jouw werk en ben  blij dat ik ermee in 
aanraking ben gebracht. Gods plan met mij is vol verrassingen en jouw 
boeken en preken maken daar deel van uit. Ton

G
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Genade op genade is een dagboek vol inspiratie. We gaan in een jaar tijd stap voor 
stap de eerste vijf boeken van de Bijbel door. Daarbij zal ik vooral naar Jezus  
verwijzen en naar wat Hij voor jou betekent. Want wat is de Bijbel vol van Jezus –  
en wat ben jij gezegend als jij ook vol bent van Hem!

Door Jezus in de Bijbel te benadrukken, volg ik de aanwijzing die Jezus zelf aan de 
Emmaüsgangers gaf. Hij stelde toen namelijk voor alle komende generaties vast hoe 
we de Bijbel moeten lezen.

Daarna verklaarde hij hun wat er in al(!) de Schriften over hem geschreven stond, en hij 
begon bij Mozes en de profeten (Lucas 24:27). 

Later zal Jezus ook zijn volgelingen klaar maken om de Bijbel op die manier te lezen.

Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften (Lucas 
24:45).

De apostelen hebben vanaf dat moment de Bijbel altijd uitgelegd vanuit het  
perspectief van het volmaakt volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Jezus  
ontdekken in de Schrift is dan ook dé manier om blij te worden van bijbellezen, 
geloofsgroei te zien en kracht te ontvangen uit Gods woord. De Emmaüsgangers 
zijn daar sprekende voorbeelden van.

‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ont-
sloot?’ (Lucas 24:32).

Reken maar dat jouw hart net zo gaat branden!

Willem de Vink

Dit dagboek
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Waarom die eerste bladzijde in de Bijbel? Waar begint alles mee? Kijk eens goed: 
met de Here God die de wereld schiep – uit liefde. Jazeker, alles in Hem wilde 
mensen. Vader, Zoon en Geest waren vol verlangen naar dat ene schepsel, die ene 
metgezel. Daarom sprak Hij een perfecte omgeving tot leven, waarin zijn mens zich 
naar hartelust zou kunnen bewegen. Een paradijs voor die ene mens, dat ene kind 
en alle daaropvolgende kinderen, waarin Hij intiem met hen kon optrekken. Stel je 
voor: Hij hun Vader, zij zijn kinderen, samen in die ene wereld ...

Dus scheidde God het licht van de duisternis, want de mens zou wat Hem betreft een 
kind van het licht zijn. Hij scheidde de hemel van de aarde, zodat er altijd verkeer  
mogelijk zou zijn tussen Hem en de mensenwereld. Hij scheidde het water van het 
land, want Hij gunt de mens een veilig leven zonder angst voor chaos en veroor- 
deling. En telkens was het goed wat God uit zijn mond tevoorschijn zag komen. 

God schiep de planten met al hun zaden, zodat zaad van de vermenigvuldiging zou 
spreken die Hem voor ogen stond, van overvloedig leven. Hij schiep de sterren- 
stelsels en planeten, die het ritme van de seizoenen dicteren, zodat de mens zou 
weten hoe God alle dingen vernieuwt en vernieuwt. Hij schiep de dieren in het 
water, in de lucht, op het land, zodat de mens zich zou blijven verbazen over al die 
variaties, al die levenskracht. En goed dat het was!

En toen de mens. De Here God sprak hem tevoorschijn en blies hem zijn eigen adem 
in de neus, zijn eigen Geest. Dat was nog eens goed, vond God. Heel goed zelfs! En 
Hij zag al zijn kinderen al voor zich; jou ook, net zo goed! 

En wat was het eerste wat God toen deed? Wat, omdat Hij zo is en wil laten weten 
dat Hij er ook zo wil zijn voor jou?

Hij zegende hen (Gen. 1:28)!

God zag jou: zeer goed!
God keek 
naar alles 
wat Hij  
gemaakt 
had en zag 
dat het zeer 
goed was.
Genesis 1:31

1 januari Door God gewild, geliefd, bevoorrecht
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In Christus 
immers heeft 
God, voordat 

de wereld 
gegrondvest 

werd, ons vol 
liefde uit- 
gekozen.

Efeziërs 1:4

2 januariDoor God gewild, geliefd, bevoorrecht

Tip – Hoe kijk je naar jezelf? Dank God dat je door Hem gewild, geliefd en bevoorrecht bent!

 

De Here God had jou van begin af aan in 
gedachten. De Schepper droeg zijn hele 
oeuvre, alle mensen, al in zijn hart vanaf 
het moment dat Hij aan de schepping 
begon. Ook jou.

In Christus immers heeft God, voordat de 
wereld gegrondvest werd, ons vol liefde 
uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver 
te zijn (Ef. 1:4).

Zie je, daar hoor je het: vóórdat God de 
wereld schiep had Hij ons allemaal al 
in het vizier. Hij had jou en mij uitgeko-
zen. Waarvoor? Om voor Hem heilig en 
zuiver te zijn. Hoe dat mogelijk zou zijn? 
In Christus. Zo heeft God de Vader jou  
vanaf het begin gezien: in zijn Zoon  
Jezus heilig, zuiver en afgezonderd voor 
Hem. Waarom? Omdat Hij niets liever 
wilde dan dat jij zijn kind zou worden.  

Daarom gaat het verder:

En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen 
voorbestemd om in Jezus Christus zijn  
kinderen te worden (Ef. 1:5).

Van begin af aan stond jij al op Gods ver-
langlijstje. Hij wilde dat jij geboren zou 
worden – en Hij wilde meer. Want toen 
jij je overgaf aan Jezus gingen zijn wil en 
verlangen in vervulling: je werd zijn kind, 
heilig en zuiver voor Hem, zoals Hij het 
van begin af aan bedoeld had! Hij plaats-
te je in het leven van Jezus. Daarmee 
ontving je het eeuwige leven, zodat dit 
besef jou voortaan zou beheersen: ‘God 
heeft mij altijd al gewild! Hij heeft altijd 
al naar mij verlangd!’

Eeuwig leven betekent dat je God en  
Jezus kent (Joh. 17:3). Het betekent 
daarom ook dat je vol bent van het besef 
dat God jou van voor de schepping heeft  
gewild en dat je er dankzij Jezus ook  
altijd voor Hem zult zijn.

Hij verlangt 
naar jou
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3 januari

Jezus van begin 
tot einde‘Ik ben de 

alfa en de 
omega, de 
eerste en de 
laatste, het 
begin en het 
einde.’
Openbaring 22:13

Het einde van de Bijbel verwijst naar 
het begin. ’Ik ben God (...) niemand is aan 
mij gelijk. Die in het begin al het einde 
aankondigde en lang tevoren wat nog  
gebeuren moest’ (Jes. 46:9-10). 

Zowel in het begin als aan het einde van 
de Bijbel kom je Jezus tegen. Noemt Je-
zus zichzelf in Openbaring niet de alfa en 
de omega, het begin en het einde? Nou, 
dezelfde woorden zitten ook al verstopt 
in de allereerste regel van Genesis 1. 
Daar heten ze alef tav. Het zijn de eerste 
en de laatste letter van het Hebreeuwse 
alfabet, net als alfa en omega dat zijn 
van het Griekse. Helaas vind je alef tav 
nergens terug in onze Bijbel. De ver- 
talers wisten met die lettercombinatie 
(die vaker in de Bijbel voorkomt) geen 
raad. Maar moet je kijken wat er staat als 
je ze wel mee leest: 

In het begin schiep God – alef tav – de  
hemel en de aarde (Gen. 1:1). 
 
 
 
 

Als alef tav dezelfde is als degene die zich 
alfa en omega noemt, staat hier dus: 

In het begin schiep God – Jezus Christus 
– de hemel en de aarde. En dat wordt in 
het Nieuwe Testament inderdaad volop 
bevestigd. Jezus was erbij toen God alles 
schiep; Hij was er de veroorzaker van en 
drukte er zijn stempel op. Luister maar.

In het begin was het Woord, het Woord was 
bij God en het Woord was God. Het was in 
het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan 
(Joh. 1:1-3).

In hem is alles geschapen (...) Hij bestaat 
vóór alles en alles bestaat in hem (Kol. 
1:16-17).

Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem 
geschapen, alles heeft in hem zijn doel 
(Rom. 11:36).  

Jezus is dus het begin en het einde, de 
alfa en de omega, de alef tav. Kun je je 
voorstellen hoe Hij van begin af aan bij 
alles betrokken is wat God voor jou en 
mij wilde en dat ook tot het einde toe zal 
blijven? Hij plant de zekerheid in jouw 
hart dat God jou van begin af aan gewild 
heeft en dat Hij jou ook tot in eeuwig-
heid zal koesteren!

Door God gewild, geliefd, bevoorrecht
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Jezus loopt met twee wandelaars op 
naar Emmaüs. Die twee zijn nogal depri, 
omdat ze hebben gehoord hoe Jezus 
werd uitgeleverd aan de Romeinen en 
langs de kant van de weg werd gekrui-
sigd. Een mooie kans voor Jezus om iets 
recht te zetten. Maar let eens op hoe Hij 
dat doet.

Jezus grijpt hen niet bij de kraag: ‘Raad 
eens wie jullie voor jullie hebben?  
Tadadada, hier ben Ik, levend en wel!’ 
Nee, Hij leert hun hoe ze de Schrift moe-
ten lezen.

Daarna verklaarde hij hun wat er in al(!) 
de Schriften over hem geschreven stond, 
en hij begon bij Mozes en de Profeten (Luc. 
24:27).

Bijbellezen is Jezus ontdekken. Sinds-
dien is dat de manier waarop we heel de 
Bijbel lezen: Hem tegenkomen, op elke 
bladzijde, telkens weer. Het gaat niet om 

geschiedenis, cultuur, wetenschap, nor-
men en waarden, of de wet – maar om 
Hem. Jezus heeft die manier van bijbel-
lezen zelf ingesteld: niet alleen voor de 
Emmaüsgangers, maar voor al zijn volge-
lingen, ook voor ons.

Daarop maakte hij hun verstand ontvan-
kelijk voor het begrijpen van de Schriften 
(Luc. 24:45).

Alles in Gods boek wijst naar Jezus. ‘De 
Schriften getuigen over Mij’ (Joh. 5:39). 
De geest der profetie is het getuigenis van 
Jezus (Op. 19:10, NBG ’51). De hele Bijbel 
ademt Jezus uit. 

Wanneer wordt bijbellezen het beste 
voedsel voor je ziel? Als je Jezus erin  
tegenkomt. Waarom dit dagboek, dat  
bij Genesis begint? Omdat het God te 
doen is om Jezus en jou, vanaf het begin 
en door heel de Bijbel heen. 

Telkens als je dankzij de Bijbel meer 
openbaring van Jezus krijgt, wekt dat 
geloof op. Je hart gaat branden, net als 
bij die twee Emmaüsgangers.

‘Brandde 
ons hart niet 

toen hij  
onderweg 

met ons 
sprak en de 

Schriften 
voor ons 

ontsloot?’
Lucas 24:32

4 januariDoor God gewild, geliefd, bevoorrecht

Jezus in heel de 
Bijbel

Tip – Lees alles wat je in de Bijbel tegenkomt vanuit het perspectief van 
het volmaakt en definitief volbrachte werk van Jezus.
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5 januari Door God gewild, geliefd, bevoorrecht

Jij lijkt op Jezus
God zei: 
‘Laten wij 
mensen  
maken  
die ons  
evenbeeld 
zijn, die op 
ons lijken.’
Genesis 1:26

Op wie lijk jij? En op wie zou je willen lijken? Tot drie keer toe hoor je in Genesis 1 dat 
de mens gemaakt werd naar Gods evenbeeld.

God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem (Gen. 1:27). 

God wilde zichzelf terugzien in mensen: zijn glans, zijn karakter, zijn manier van 
doen. Voor dit plan had Hij Jezus beschikbaar, die van begin af aan de ideale Zoon 
van God was. Elk mens was speciaal bedoeld en uitgekozen om op Jezus te lijken.

Wie Hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om het 
evenbeeld te worden van zijn Zoon (Rom. 8:29).

Zelf kunnen we dit in geen enkel opzicht waarmaken, dat weten we. God wil dan 
ook dat we niet in onszelf geloven, maar in Jezus, die onze bestemming waarmaakt. 
Hij stierf voor de zonde van alle mensen in de hele wereld. Daarom kan Hij ook jou 
opnemen in Gods gezin.

De Vader, de Zoon en de Geest zijn één in wezen en willen hetzelfde: jou. Alles in 
God is eropuit om van jou een kind van Hem te maken zoals Jezus. Luister goed. 

Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft 
hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al(!) laten delen in zijn 
luister (Rom. 8:30).

Jezus is het Woord dat van begin af aan heeft gesproken dat jouw bestemming het 
evenbeeld van Hemzelf zou zijn. Daarom heeft Hij je bij je naam geroepen. Je  
vrij-gesproken van elke zonde. Om je te laten delen in zijn hemelse kwaliteiten. 

Hoor je het goed? Nu al, ja.
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Als God of Gods 
evenbeeld

Door God gewild, geliefd, bevoorrecht 6 januari

In het  
midden 

van de tuin 
stonden de 

levensboom 
en de boom 

van de  
kennis van 

goed en 
kwaad.
Genesis 2:9

Tip – Blijf ver van de boom van kennis van goed en kwaad, blijf ver van veroordeling.

Het maakt nogal verschil of je Gods 
evenbeeld bent of als God. God wilde 
dat mensen op Hem zouden lijken. Naar 
zijn evenbeeld schiep Hij hen (Gen. 1:26-
27). Hij gaf hun alles om dat mogelijk 
te maken, tot en met de levensboom 
om gevoed te worden met eeuwig le-
ven. Maar er was een tegenstrever, een 
concurrent in het spel. 

Satan verleidde de mens om als God te 
zijn. Met dat doel trok hij Gods plan in 
twijfel. ‘Is het waar dat God gezegd heeft 
...’ (Gen. 3:1).

Satan zet altijd vraagtekens achter Gods 
Woord. Is het wel zo dat jij geschapen 
bent naar Gods evenbeeld? Is het wel 
zo dat Hij daar Jezus voor heeft gegeven 
om dat mogelijk te maken? Is het wel zo 
dat Hij jouw zonden definitief vergeven 
heeft? Moet je wel honderd procent op 
God vertrouwen? Kun je uit jezelf dan 
niet goed zijn?

Stel je voor dat je van die boom van  
kennis van goed en kwaad eet. Dan kun 
je zelf beslissen wat goed en fout is.  
Zelf een oordeel vellen.

‘God weet dat jullie de ogen zullen open-
gaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan 
als goden zullen zijn en kennis zullen heb-
ben van goed en kwaad’ (Gen. 3:5).

Satan verleidt mensen om veroordeling 
toe te laten in hun leven. Hun ogen zijn 
dan gericht op goed en kwaad, waardoor 
ze zichzelf en elkaar gaan wegen. Wie is 
er goed, wie beter, wie de beste? En wie 
is er slecht? Daarmee wordt de mens als 
God. Maar niet als het evenbeeld van 
God. Hij gaat op de rechterstoel van God 
zitten.  Hij veroordeelt anderen en ver-
oordeelt zichzelf. Zo krijgt de zonde de 
overhand.

Alleen als je God op zijn Woord ver-
trouwt, verdwijnt de veroordeling uit je 
leven. Er blijft niets dan liefde, vrede en 
vreugde over. En kijk, dan ben je daar 
waar God je wil hebben als zijn kind, zijn 
evenbeeld.
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7 januari

‘Dit is mijn 
geliefde 
Zoon, in 
hem vind ik 
vreugde.’
Matteüs 3:17

Gods kind of Gods 
geliefde kind
Sinds de hof van Eden is er niets veran-
derd in Satans tactiek. Hij probeert nog 
steeds Gods Woord te verdraaien. 

Zelfs bij Jezus waagt hij zich aan dat truc-
je. God had over Jezus gezegd: ‘Dit is mijn 
geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde’ (Mat. 
3:17). Satan maakt ervan: ‘Als u de Zoon 
van God bent ...’ (Mat. 4:3). Hij probeert 
dat woord ‘geliefde’ eruit te slopen.

Maar geliefd, daar gaat het bij God juist 
om. Als Jezus zijn geliefde Zoon is, dan 
ben jij dat ook, want jij bent wat Hem  
betreft in deze wereld als Jezus (1 Joh. 
4:17). Je kunt rondlopen met een vaag 
besef dat je zijn kind bent, maar als je  
gehoord hebt dat je zijn geliefde kind 
bent, loop je te stuiteren. 

Geliefd! Die wetenschap vult je met 
blijdschap dat je er voor Hem mag zijn.  
Geliefd! Dat geeft je vertrouwen dat 
je dus in aanmerking komt voor al zijn 
goedheid. Geliefd! Zo beweeg je je tus-
sen anderen, in het besef dat jouw leven 
niet meer stuk kan.

Als je luistert naar Gods bevestiging, kan 
Satan je zelfs niet pakken op jouw eigen 
tekorten. Het hangt wat God betreft niet 
van jouw prestaties af (en zelfs niet van 
jouw wanprestaties) wat Hij van je vindt, 
maar van Jezus. Die heeft het mogelijk 
gemaakt dat God zijn liefde onafgebro-
ken aan jou kan blijven geven. Aan het 
kruis heeft Hij alles volbracht. Daarom 
kan geen schepsel, dus ook Satan niet, 
en zelfs jijzelf niet, het woordje geliefd 
uit Gods woordenschat roven. Met Gods 
garantie (Jezus zelf!) dat je zijn geliefde 
kind bent, sta je vast in de zekerheid van 
het geloof.

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, 
engelen noch machten noch krachten,  
heden noch toekomst, hoogte noch diepte, 
of wat er ook maar in de schepping is, ons 
zal kunnen scheiden van de liefde van God, 
die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, 
onze Heer (Rom. 8:38-39).

Door God gewild, geliefd, bevoorrecht
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Door God gewild, geliefd, bevoorrecht

Bijna goddelijk

Zie je de schepping om je heen? Laat 
eens op je inwerken hoe overweldigend 
rijk, gevarieerd, oud en uitgestrekt die 
is. En kijk dan eens naar jezelf. Je gaat je 
er vanzelf over verwonderen dat je be-
staat. Laat maar eens tot je doordringen 
dat je in die enorme schepping wel heel  
speciaal bent. 

Ja, jij bestaat. Je bent een uniek onder-
deel van dat prachtige vingerwerk van 
God. Kijk nou: die handen en voeten, 
die zenuwbanen en gevoelens, dat klop-
pende hart, die hersenpan vol herinne-
ringen en gedachten. Zo ben jij, dat ben 
jij, jij bent er. Je mag er zijn en je weet 
het. Je stroomt vol dankbaarheid dat 
je naast God in zijn schepping op deze 
aarde rond mag wandelen. God en jij  
samen, hoe is het mogelijk!

Wat is dan de sterveling dat u aan hem 
denkt, het mensenkind dat u naar hem om-
ziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, 
hem gekroond met glans en glorie, hem 
toevertrouwd het werk van uw handen en 
alles aan zijn voeten gelegd (Ps. 8:5-7).

 
 
 
 
 
 
 
Bijna een god. Bijna. Want in alles heb 
je Hem nodig. Je kunt niet leven zonder 
zijn liefdeblijken, zijn zorg, zijn trouw. 
Het is door zijn genade, zijn onverdiende 
gunst dat je beseft hoe gewild, geliefd, 
bevoorrecht jij bent. 

Bijna een god. Maar als mensen zich van 
Hem afkeren en denken dat ze zelf god 
zijn, in hun oordeel over anderen, in hun 
zelfbeschikking, in hun trots, kijk dan wat 
er van hen wordt. Ze worden soms zelfs 
beestachtig boosaardig.

Als je weet dat God zijn naam op zijn 
schepping heeft gelegd, dat Hij die naam 
ook aan jou verbindt en dat je die mee-
draagt, dan overheerst de verwondering 
dat je bijna goddelijk bent gemaakt,  
namelijk als Gods partner.

heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde (Ps. 8:1, 10). 

8 januari

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,  
de maan en de sterren door  

u daar bevestigd ...
Psalm 8:4
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9 januari

Mannelijk en 
vrouwelijk 
schiep Hij de 
mensen.
Genesis 1:27

Man en vrouw

Door God gewild, geliefd, bevoorrecht

God schiep Iesj en Isja: Man en Maninne. Wat een wonderlijke combinatie, die twee. 
Allebei helemaal mens, maar toch ook zo verschillend. We kunnen ons daar niet 
genoeg over verbazen.

Waarom zou God het zo bedacht hebben, denk je? Hij geeft zelf antwoord op die 
vraag: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is’ (Gen. 2:18). Als de mens bedoeld is als 
evenbeeld van God, dan ook relationeel. Want God is de God van relaties.

God schiep man en vrouw, zodat we zouden ontdekken hoe Hij een relatie ziet. 
Je ontdekt wie je zelf bent door de ander te ontdekken. Vervolgens geef je je aan 
elkaar over. Liefde heet dat. 

Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw  
liefheeft, heeft zichzelf lief (Ef. 5:28).

God zegt over de man als hij aan de vrouw denkt: ‘Ik zal een helper voor hem 
maken die bij hem past’ (Gen. 2:18). Die twee passen dus bij elkaar en maken elkaar 
compleet. Ze zijn met geest, ziel en lichaam aan elkaar verbonden. De seks is als 
tweecomponentenlijm die man en vrouw in het huwelijk aan elkaar verbindt en die 
deze unieke, geheiligde verbinding telkens weer bevestigt. 

Daarom roept de man als de vrouw in zijn leven komt: ‘Eindelijk een gelijk aan mij, 
mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees!’ (Gen. 2:23).

En daarom vervolgt Gods Woord: Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn 
vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt  
(Gen. 2:24).
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10 januari

De vrouw uit de rib
Uit de rib 
die hij bij 
de mens 

had weg-
genomen, 

bouwde God, 
de heer, een 
vrouw en hij 
bracht haar 
bij de mens.

Genesis 2:22

Waarom schiep God de vrouw uit de rib 
van de man? Een oude Joodse wijsheid 
formuleert het als volgt: 

God schiep de vrouw niet uit het hoofd 
van de man, want dan zou de vrouw 
denken dat ze boven haar man staat. 
Hij schiep de vrouw niet uit zijn voeten, 
want dan zou de man denken dat hij bo-
ven zijn vrouw staat. Maar Hij schiep haar 
juist uit zijn rib, zodat ze altijd dicht bij 
elkaars hart zouden blijven.

Er ligt nog een krachtiger betekenis in 
het feit dat man en vrouw op die manier 
bij elkaar gebracht zijn: het weerspiegelt 
Jezus en de gemeente. 

Dit mysterie is groot, schrijft Paulus over 
het huwelijk, en ik betrek het op Christus 
en de kerk (Ef. 5:32).

Toen Jezus aan een kruis gestorven was, 
doorboorde een Romeinse soldaat zijn 
zij met een speer. Er stroomde water en 
bloed uit de wond: het bewijs dat Jezus’ 
hart brak toen Hij zijn leven gaf (Joh. 
19:34). Op dat moment schiep God de 
gemeente van Jezus Christus, die Jezus’ 
eigen vrouw, zijn eigen bruid zou zijn. 

God had bij de schepping van man en 
vrouw al Jezus en de gemeente in ge-
dachten. We mogen dat in elk huwelijk 
weer terugzien.

Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus 
de kerk heeft liefgehad en zich voor haar 
heeft prijsgegeven om haar te heiligen, 
haar te reinigen met water en woorden en 
om haar in al haar luister bij zich te nemen, 
zodat ze zonder vlek of rimpel of iets der-
gelijks zal zijn, heilig en zuiver (Ef. 5:25-26).

Door God gewild, geliefd, bevoorrecht


