Bijbelrooster Puntuit 10 t/m 16 maart 2020
Thema: Zalig...!
Dinsdag 10 maart

Tien zaligsprekingen

Lezen: Mattheüs 5:1-12
Tien geboden, waardoor God van jou en mij liefde eist. Tien is het getal van compleetheid en
volkomenheid. De wet bestrijkt je hele leven. Alle aspecten in relatie tot God en je naaste komen aan
de orde. De wet eist op alle terreinen van het leven volkomen gehoorzaamheid. Elk gebod eist
volkomen liefde. Omgekeerd: wie tegen een gebod zondigt, zondigt tegen alle.
Tegenover tien geboden staan tien zaligsprekingen. Tel ze maar eens. Negen keer klinkt het woord
‘zalig’. De tiende uitspraak is een afrondende uitspraak aan het slot van de zaligsprekingen (vers 12).
Direct daarna zegt Jezus dat deze tien ‘het zout’ vormen. Haal een zaligspreking weg en het zout is
smakeloos. Het wordt weggeworpen en door de mensen vertrapt.
Tien geboden naast tien zaligsprekingen. Deze week sta je bij enkele zaligsprekingen stil. Vandaag
eerst een vraag voor jou: Wat voor beeld heb jij van Jezus? Zie je hem los van Mozes’ wet? Of zie je
Hem in plaats van Mozes’ wet? Dan heb je een onbijbels beeld van de Heere Jezus. Alleen door de
wet leer ik het Evangelie verstaan. Alleen als je Mozes kent, ken je Jezus, door een waar geloof.
Om over na te denken:
De wet laat mij zien wat God van mij vraagt, maar alleen Jezus kan de wet vervullen.

Woensdag 11 maart

Wet en Evangelie

Lezen: Mattheüs 5:21-32
Wet en Evangelie. Eis en belofte. ‘Gij zult niet...’ tegenover: ‘Zalig zijn...’ De wet is rechtvaardig.
Zonder onderscheid te maken, beoordeelt de wet jou op je daden en binnenste. Gods wet toetst ons
aan Zijn gerechtigheid. Een verkeerd woord, een verkeerde gedachte, verkeerd gevoelen - en jij en ik
zijn doemwaardig. Dat betekent: verdiend om verloren te gaan.
Ook daarin is de wet eerlijk. Gods wet betaalt uit wat wij hebben verdiend. In die zin is de uitspraak
van de wet niet verrassend, net zoals een dief weet dat er straf op zijn gedrag staat. Ook jij weet
tijdens het lezen van dit stukje waar je staat. Schuldig of vrijgesproken.
Zo radicaal als de wet ons vervloekt, zo radicaal spreekt Jezus vrij. ‘Zalig’, zegt Hij zonder omwegen.
Let op, niet straks zalig. Later na dit leven, in de hemel. Nee, nu! Op het moment dat dit woord klinkt,
ben je zalig.
Zalig zijn valt daarom niet samen met de hemel. Zalig zijn betekent in Christus zijn. Door Hem
vrijgesproken in dit leven. Het is het ontvangen van het eeuwige leven hier en nu. Met Zijn Woord
schenkt Hij vrijspraak van straf en een recht op het eeuwige leven. Door Zijn Woord zorgt Hij voor en
levende verbinding met Christus.
Vraag:
Ben jij het eens met het oordeel van Gods wet? (lees Romeinen 3:19-20).

Donderdag 12 maart

Armen van geest

Lezen: Jesaja 61:1-3
Armen van geest. Door de toevoeging van de woorden ‘van geest’ maakt Jezus duidelijk wie Hij
bedoelt. Het zijn dus geen armoedzaaiers in financieel opzicht. ‘Armen van geest’ is een
oudtestamentische uitdrukking. Deze mensen worden bijvoorbeeld in Jesaja 61 omschreven.
Ze hebben een gebroken hart en een verslagen geest. Zij missen God en ervaren daarbij verdriet en
schuld. Door hun zonden is er scheiding tussen God en hun leven. Een scheiding die er niet mag zijn
en ook niet hoeft te zijn! Dit besef verbreekt hun hart. Zij voelen hun verantwoordelijkheid tegenover
God.
Het besef van gemis en scheiding drijft uit naar God. Ondanks alles wat deze armen van geest
aanklaagt bij God, leeft in hun hart tegelijkertijd een diep vertrouwen op Christus’ gerechtigheid. Als
zij zien op Christus’ almacht en gewilligheid in de beloften van het Evangelie, is er in hun hart een
aanhoudend gebed om Gods ontferming. In je armoede en zonder Hem kan en wil je niet leven.
Let op! Beide horen bij elkaar. Een schuldverslagen en gelovig hart is de grondhouding van een arme
van geest. Wie deze twee scheidt en vervolgens zalig spreekt, zondigt tegen Gods Woord! Arm en
toch rijk. Goddeloos en toch rechtvaardig. Dit is de paradox (schijnbare tegenspraak) van het
Evangelie.
Vraag:
Zeg eens in je eigen woorden wat ‘de paradox’ van het Evangelie is.

Vrijdag 13 maart

Treurenden

Lezen: Psalm 42
Jij zult ongetwijfeld wel eens gehuild hebben. We worden huilend geboren. Met vallen en opstaan
hebben we leren lopen. Ook dat kostte tranen. Ook op latere leeftijd huilen we wel eens. Tranen van
blijdschap, spijt of verdriet. Wat ligt dat trouwens dicht bij elkaar!
Zalig zijn die treuren! Bedoelt Jezus met treuren tranen van droefheid naar God vanwege je zonden?
Zo worden deze woorden helaas soms uitgelegd. Maar Jezus preekt uit Zijn Bijbel, het Oude
Testament. Zijn tekst is Jesaja 61:1-3. In dit gedeelte staat treuren niet voor tranen van schuldbesef.
Jesaja en Jezus bedoelen iets anders.
Treuren staat in Jesaja 61:3 voor verdriet vanwege het uitblijven van de vervulling van Gods beloften.
Een diep verdriet vanwege het uitblijven van het genieten van het heil, de verlossing die zou komen
door de Heere Jezus Christus. Dit verdriet wordt nog eens aangescherpt door de aanvechting en pijn
waarmee het gemis van de vervulling van Gods belofte gepaard kan gaan.
Aanvechting bijvoorbeeld vanwege de vraag of je je niet vergist. Vanwege twijfel of God jou wel
genadig wil zijn. Wat kan dit verdriet in je hart geven. Verdriet vanwege het heimwee naar God.
Om over na te denken:
Maarten Luther zegt: Aanvechtingen zijn voor een christen verschrikkelijk, maar het is nog erger als
je geen aanvechtingen kent. Dan bedrieg je jezelf.

Zaterdag 14 maart

Zachtmoedigen

Lezen: Handelingen 9:1-9
Zachtmoedigheid is in het dagelijks leven een aangename karaktereigenschap. Was iedereen maar
zachtmoedig! Dan zou de wereld er wel anders uitzien. Zachtmoedig staat voor ons gelijk aan
vriendelijk en zachtaardig.
In de Bijbel heeft zachtmoedigheid een andere betekenis. Het is afgeleid van een wild paard dat
getemd is. Zijn gemoed, zijn wil is gebroken. Nu gehoorzaamt dit paard de wil van zijn meester. Hij
luistert naar zijn stem en gehoorzaamt de wenk van zijn hand.
Dit is de Bijbelse betekenis van zachtmoedigheid. Mijn wil is gebroken door Jezus’ hand. De wijze
waarop Jezus iemands wil breekt, is zo verschillend. Bij de een is dit hardhandig, denk aan Paulus. Bij
de ander rustig en zacht, denk aan Lydia. Hoe verschillend ook, je gaat altijd iets herkennen van het
gebed: ‘Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?’
Is jouw wil al gebroken? Gebroken door Jezus? Misschien gebruikte de Heere wel moeilijke
omstandigheden om jou op de knieën te brengen. Niet iets om trots op zijn. Maar wat je hart echt
breekt, is wanneer God in Christus Zijn liefde uitstort in jouw leven. Dan moet en wil je luisteren!
Vraag:
Heeft Jezus het voor het zeggen in jouw leven, of ben je eigen baas?

Zondag 15 maart

Hongerigen en dorstigen

Lezen: Jesaja 55
Gerechtigheid. Recht tegenover God staan. Wil jij zo in je leven tegenover God staan? Delen in Gods
gunst en liefde? Verlang jij vanuit je gemis van Gods gemeenschap intens naar de persoonlijke kennis
van God in Christus?
Jezus belooft: ‘...zij zullen verzadigd worden’. Door wie? Dat hoeft Hij niet te verduidelijken. Door
God. Alleen Hij kan en wil jouw hart vervullen met Zijn vrede. Wanneer? Volgens de uitleg van
sommigen pas straks, na dit leven. Laat duidelijk zijn dat het ten volle genieten van God in Christus
door de Geest inderdaad straks is. Uiteindelijk pas met het aanbreken van de jongste dag (zie het slot
van art. 37 NGB). Genieten door aanschouwen: God zien en door God gezien worden van aangezicht
tot aangezicht.
Maar ook nu. Immers, Jezus spreekt zalig! Zalig is hij of zij die nu hongert en dorst naar de
gerechtigheid. Het geeft zowel vreugde als verdriet. Vreugde vanwege het ondervinden van Gods
ontferming in het rusten in Gods Woord. Verdriet omdat het leven uit de belofte wel houvast biedt,
en toch ten diepste geen verzadiging schenkt. Dat is pas wanneer geloven overgaat in aanschouwen.
‘Verzadigd met Uw Goddelijk beeld’ (Psalm 17:8 ber.)
Opdracht:
Lees artikel 37 uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis

Maandag 16 maart

Verblijdt en verheugt u

Lezen: Psalm 16
Blijdschap en vreugde. Twee woorden die hetzelfde bedoelen en daarom elkaar versterken. Verblijdt
u intens! Negen keer klonk het ‘zalig!’ Nu sluit Jezus de zaligsprekingen af met de oproep om zich
intens te verblijden.
Door deze oproep maakt Jezus allereerst het woord ‘zalig’ duidelijk. Wat is zalig? Zalig staat niet
gelijk aan de hemel. Zalig is ook niet hetzelfde als gelukkig. Wie de zaligsprekingen doorneemt, raakt
niet onder de indruk van het geluk van deze mensen. Naar de maatstaven van deze wereld zijn het
ongelukkige mensen. Ze missen alles.
Zalig in de zaligsprekingen staat gelijk aan een intense en diepe blijdschap. Een vreugde in God door
Christus. Dat is zalig! Zalig genieten van God. Deze uitdrukking is al oud. Augustinus sprak al over het
zalig genieten van God. Na hem is dit bijvoorbeeld door Calvijn overgenomen.
Het genieten van God in Christus. Hoe? Door te zitten aan Jezus’ voeten en te luisteren naar Zijn
stem. Zo wordt een zondaar zalig. Zalig om niet. Is dat niet de bron van eeuwige vreugde?!
Om over na te denken:
‘Overvloedige liefde tot Jezus is een hemel op aarde. Dat is het begin en het einde van waar genot
om Hem lief te hebben, Die de Eerste en de Laatste is’ (C.H. Spurgeon).

