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26 november – NGB#01 God

Samen belijden

Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond

De Nederlandse Geloofsbelijdenis gaan we als hulpmiddel gebruiken bij het lezen van Gods
Woord. Want om dat Woord gaat het allereerst in jouw leven. Dat is het middel, dat de Heere
wil gebruiken om onderwijs te geven en je te bekeren. Bedenk dit jaar: de Heere bindt ons aan
het middel om genade te werken en te sterken. Voor het gebruik van dit genademiddel ben je
helemaal verantwoordelijk. Gebruik het elke dag zorgvuldig en biddend. Want het spreken ván
deze enige God gaat samen met jouw spreken tót Hem. Je lezen van de Schrift en je gebed
tot de God van de Bijbel, gaan samen. Laat dat in je jonge leven ook zo zijn, elke dag die je
krijgt!
De Bijbel onderzoeken doe je niet als eenling. Daarbij weten we ons hartelijk verbonden met
de kerk der eeuwen! Kijk, dat is de bedoeling van een geloofsbelijdenis. Samen met Gods
kinderen door de eeuwen heen eerbiedig luisteren naar de stem van onze Schepper, Die we
verlaten hebben. Tot Wie we nog kunnen en mogen terugkeren in de weg van bekering en
geloof. Om samen te belijden met het hart, Wie deze God werkelijk is. Om hetzelfde zeggen
als de Schrift, hetzelfde zeggen als de kerk.

Lezen: 1 Korinthe 1:1- 9
Waaruit bestaat jouw band met deze ‘kerk der eeuwen’ precies?

27 november – NGB#01 God

Geloven met het hart

Wij geloven allen met het hart
Gods levend gemaakte kinderen zijn hier aan het woord. De ‘vergadering der ware
Christgelovigen’ (NGB#27). Daar ben jij van jongs af aan mee verbonden. Zij belijden hun
geloof. Het ware geloof, dat zich altijd richt op Gods Woord en op Gods Zoon. Dus op het
beschreven Woord en op het vleesgeworden Woord. Deze geloofsband is een zaak van het
hart, van heel ons bestaan. Net zoals liefde. Daar ben je helemaal bij betrokken, tot in het
diepst van de ziel.
Gods kinderen kennen God door de omgang. Geloven is: weten Wie God is en hoe Hij werkt
in zondaarsharten. Geloven is ook hartelijk amen zeggen op alles wat God zegt, ook al
veroordeelt dat ons. ‘Verzegelen dat God waarachtig is’, zo omschrijft de Schrift geloven met
het hart zelf in Johannes 3:33. Dan wil je wel met je bloed ondertekenen, dat God waarachtig
is en ik leugenachtig ben. Dat in Hem het onrecht nooit gevonden wordt. Het is hartelijk amen
zeggen op ál Gods deugden, zoals die in dit eerste artikel ook uitvoerig beleden worden. Met
daarbij een liefdevol vertrouwen, een zoeken van een schuilplaats bij deze ‘zeer overvloedige
Fontein van alle goed’. Een zich onvoorwaardelijk overgeven aan de Heere, Die recht is in al
Zijn weg en werk.

Lezen: Efeze 2:1-10
Wat zegt jouw hart van deze God, deze ‘zeer overvloedige Fontein van alle goed’?

28 november – NGB#01 God

Belijden met de mond

Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond

Mond en hart moet één zijn. We kunnen toneel spelen of een masker opzetten. Maar vroeg of
laat komt toch naar buiten wat er in ons hart leeft. De Schepper wil ons hart hebben! Hij, de
Alwetende, ziet ons hart altijd.
Hoe blijkt dat in jouw leven? We doen op allerlei manieren belijdenis: in de stilte van je kamer,
in je ouderlijk gezin, onder je vriend(inn)en, op school of je werk. Belijden zonder woorden door
’s morgens eerst je knieën te buigen, door wat je leest, wat je beluistert en bekijkt, door wat je
niet doet of wel doet.
Je doet voortdurend belijdenis. Ook met je mond. Door wat je zegt en hoe je iets zegt. Door te
zingen, of niet (mee) te zingen. Komt dan naar buiten wat in je hart leeft? Onze tong is zo’n
mooi instrument. Dat heeft je Schepper je gegeven met het doel om Hem te belijden en te
eren. Blijkt dat? Stemmen hart en mond in je leven overeen? Je lijdt toch geen (drie)dubbel
leven? Dat haat God namelijk. Zullen we samen bidden om de Geest der waarheid?
‘Laat U mijn tong en mond, en ’s harten diepste grond toch welbehaaglijk wezen…’

Lezen: Jacobus 3:1-12

Vers 10: Wat kwam er vandaag uit jouw mond? Hoe heb jij beleden wat in je hart is?

29 november – NGB#01 God

Zo is er maar Eén

Wij geloven allen met het hart dat er is een enig en eenvoudig, geestelijk Wezen, Hetwelk wij
God noemen
‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’…’ Zing je dat met je hart? In onze belijdenis zingen
we met de kerk der eeuwen ook zo’n lied. En de Kerk wil dat jij van harte meezingt. Kun je
omschrijven waarom je van je moeder houdt? Kun je precies bewijzen dat ze bestaat en dat
ze is zoals ze is? Dat zou nog niet meevallen. Kunnen we de eeuwige, hoge, onzichtbare en
on(aan)tastbare Schepper van de einden der aarde omschrijven? Hij is harmonieus en
volmaakt. Hij is een aanbiddelijke Eenheid, niet samengesteld. In Artikel 1 worden Zijn
volmaakte deugden beleden. Eigenlijk onuitsprekelijk, Wie Hij is, hoe Hij is en hoe Hij werkt.
Heel praktisch. Voor alle Christgelovigen door de eeuwen heen, ook voor mij vandaag. Wie
Hij wil zijn in de toekomst, voor verloren zondaren, dus ook voor jou. Zo is er maar Eén, zo
waard om gezocht en gevreesd te worden in je jonge jaren. Wij noemen Hem God, onze
Schepper en de Herschepper, Die boven alles te prijzen is, tot in eeuwigheid. Hij is precies
zoals Hij heet! Dat blijkt.

Lezen: Jesaja 40:25-31

Vers 25: Waarmee wil jij God vergelijken? Herken je de pogingen om God te
vermenselijken en de mens te vergoddelijken?

30 november – NGB#01 God

Eeuwig

Wij geloven met het hart (dat God is) eeuwig

Dat belijden kleine mensjes. Wij zijn aan de tijd gebonden in ons denken en
voorstellingsvermogen. Stel dat je honderd jaar mag worden. Dat lijkt een hele tijd. Je jeugd
lijkt lang geleden. Toch komt daarna je sterfdag. Bij Christus’ komst worden ziel en lichaam
weer verenigd. Daarna volgt… de eindeloze eeuwigheid. Duizend jaar is dan niets. Eeuwig!
Wat een ernstig woord! God is eeuwig en de eeuwige God heeft ons ook een eeuwige
bestemming gegeven. Zijn bedoeling was: met Hem en bij Hem.
Door onze ongehoorzaamheid moeten we sterven. Het is dan eeuwig wél of eeuwig wee. Je
leven is de kostbare genadetijd om met deze eeuwige God verzoend te worden. Het eeuwige
leven te ontvangen: God te kennen en Jezus Christus, Die Hij gezonden heeft. Voel je hoe
kostbaar je tijd is? Tel je dagen opdat je een wijs hart mag bekomen. We leven maar even,
daarna volgt de eindeloze eeuwigheid. God staat boven de tijd, is de Schepper van de tijd en
beschikt over de tijd. Hij heeft daarom recht op al jouw tijd. Ben jij voorbereid op de ontmoeting
met de eeuwige God? Om eeuwig bij Hem te zijn en Hem te eren? Dát is pas leven

Lezen: Johannes 17:1-6

Hoe lang per dag denk jij aan de eeuwigheid? Zou je daar geen vijf minuten per dag aan
willen besteden?

1 december – NGB#01 God

Onbegrijpelijk

Wij geloven met het hart (dat God is) onbegrijpelijk

Met het hárt weet de Kerk: onze God is onbegrijpelijk. Jij ook? We willen alles zo graag met
ons verstand begrijpen. Er vat op hebben, beoordelen en analyseren. We vormen een god
naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Die bij óns past. We zijn zo verduisterd en beperkt,
maar ook zo hoogmoedig. Als God zijn, of liever nog: God van de troon en ik erop. Dat blijkt in
onze gedachten- en gevoelswereld.
Daarom zegt de Schrift, dat het bedenken van een mens vijandschap is tegen God. Al hebben
we nog geen woord gezegd, dan blijkt in onze gedachten onze afkeer van de onbegrijpelijke
God. We weten onze plaats niet: in het stof voor de Hoge, de Heilige. Worden die we zijn: een
druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal. Nu, dat is niet veel. Maar nu het
onbegrijpelijke: dat deze God met zulke afkerige mensen nog te doen wil hebben; Zijn enig
geliefde Zoon gezonden heeft, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Voor
vijanden. Daar begrijp ik niets van. Jij wel? Onbegrijpelijk, Wie God is, hoe Hij werkt en voor
Zijn eigen eer zorgt. Hoe Hij jouw leven leidt, zodat dit gebeuren zal. Ja, onbegrijpelijk!

Lezen: Psalm 73:16-22

Asaf probeert God te begrijpen? Wat bleek toen? God doet het eigenlijk altijd verkeerd,
nietwaar? Of… is het bij jou anders?

2 december – NGB#01 God

Onzichtbaar

Wij geloven met het hart (dat God is) onzienlijk
‘Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet
ziet’, lezen we in Hebreeën 11:1. Thomas moest na Pasen leren, niet te zien en toch te
geloven. Als God onze ogen opent, zien we bij het licht van Zijn Woord en door de kracht van
Zijn Geest wat we nog nooit gezien hebben. Wie God werkelijk is, hoe verloren we zijn en dat
we de Middelaar nodig hebben.
De Middelaar maakt blinden ziend. Zijn Geest richt op Zijn Woord als een lamp voor onze voet.
Ook op het Licht der wereld. Jij bent een ‘kind van deze tijd’. Je bent erg ingesteld op het
visuele, het zichtbare. Je wilt ook graag de Heere je zichtbaar (kunnen) voorstellen. Maar God
werkt alleen door het Woord en niet door het beeld. Blijf daarom lezen in de Bijbel. Vervreemd
daar niet van! Lees en hoor. Dat is de opdracht van de onzienlijke God aan jou. Niet: kijk eens
goed…. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord van de onzichtbare
God. Dat is de weg, ook voor jou.

Lezen: Handelingen 17:24-31

Vers 27b: Op welke manier is de Heere dichtbij ons? Zie Romeinen 10:8. Ben je je bewust
van je visuele instelling en de gevaren die dat voor het Woord met zich meebrengt?

