
Bijbels Dagboek
door ds. Lawr uit India



Voorwoord

Wie kent ‘em niet?! Het Bijbels Dagboek ‘Kracht voor elke dag’ is inmiddels een begrip in 

christelijk Nederland. Dit jaar vindt u in de editie van 2018 een hele speciale gastschrijver: 

dominee Lawr uit India, verbonden aan onze partnerkerken RPCNEI! Op inspirerende 

wijze, met kleurrijke voorbeelden uit het dagelijks leven in India, neemt hij de maand mei 

voor z’n rekening. Speciaal voor alle kerken en kerkleden die verbonden zijn aan het werk 

van India Mission I Verre Naasten publiceren we zijn bijdrage in deze kleine uitgave. We 

hopen dat zijn overdenkingen, met een Indiaans tintje, het mission-werk in India dichtbij 

brengen! 

In zijn gastbijdrage staat de Indiase dominee Lawr stil bij het onderwerp ‘geloof delen’. 

Het was Jezus’ grote opdracht aan ons, maar in de praktijk blijkt het vaak nog niet zo 

makkelijk. Inspiratie nodig? Ds. Lawr uit India helpt u graag op weg!



woensdag 2 mei

Lezen: 1 Petrus 4:7-11
Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de ande-
ren daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven 
betaamt.
1 Petrus 4:10

Geroepen om een levende getuige te zijn
Elke christen is op of één andere manier geroepen om een zendeling te zijn. 
Een bekend schrijfster van christelijke boeken over geloofsopbouw, Diana L. 
Hynson, schrijft hierover: ‘Iemand leerde en onderhield zijn of haar relatie met 
God. Vervolgens ging hij God en zijn naaste liefhebben en dienen.’ Verbonden-
heid met God is niet beperkt tot onze persoonlijke relatie met Hem. Het geeft 
verantwoordelijkheid om God en onze naasten écht lief te hebben. Christelijke 
dienstbaarheid werkt op verschillende manieren, binnen en buiten de kerk. We 
kunnen deelnemen aan Gods opdracht door een levende getuige te zijn voor 
allen om ons heen. In 1 Petrus 4 lezen we in vers 10 en 11 dat we onze gaven 
moeten gebruiken om anderen te dienen. God geeft ons gaven, maar daar
blijft het niet bij. Hij geeft ons ook de kracht om ermee aan de slag te gaan! 
Niemand is geboren zonder gaven. Zelfs als we zeggen dat we weinig talenten 
hebben, kunnen we getuigen door onze levensstijl. Dat mag een voorbeeld voor 
anderen zijn.

Zingen: Liedboek 103:1, 6

dinsdag 1 mei

Lezen: Johannes 3:16-17
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat ieder-
een die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:16

Zendingswerk heeft Gods prioriteit
Gods prioriteit is de wereld redden. Hij vond zijn Zoon niet té dierbaar om naar 
de aarde te sturen om voor ons leven
te betalen. Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat Hij zijn enige Zoon 
gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft,
zal niet sterven, maar voor altijd leven. De schotse zendeling David Livingsto-
ne zei het zo: ‘God had maar één Zoon en Hij maakte Hem tot een zendeling.’ 
Realiseren we ons wel dat God ons niet alleen het beste geeft, maar zelfs álles 
wat Hij had? Als mens is het niet altijd makkelijk om het beste te geven aan onze 
geliefden. Dat is geen verrassing want het is de menselijke natuur. Zelfs als we 
in staat zijn het beste te geven wat we hebben, zijn we vaak nog niet bereid 
om alles te geven. Zelfs niet aan hen om wie we geven. Maar God gaf onvoor-
waardelijk zijn enige Zoon om de wereld te redden. Dat is liefde. In 1 Johannes 
3:16 staat: ‘Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons 
gegeven heeft. Daarom horen wij ook ons leven te geven voor onze broeders en 
zusters.’ De beste manier om Gods actie te beantwoorden, is door daaraan mee 
te werken en ons leven in te zetten voor anderen. Ook als dat risico’s met zich 
meebrengt. 

Het geloof delen: Dat was Jezus’ grote opdracht aan ons, maar in de praktijk 
blijkt het vaak nog niet zo makkelijk. Graag bied ik u deze maand, als dominee 
uit India, inspiratie uit onverwachte hoek: geloof delen wereldwijd. 

Zingen: Psalm 117



vrijdag 4 mei: Dodenherdenking

Lezen: Psalm 116
Met pijn ziet de HEER de dood van zijn getrouwen aan.
Psalm 116:15

Een kostbare dood
Vandaag is het in Nederland dodenherdenking, een dag waarop we bewust 
stilstaan bij alle oorlogsslachtoffers. We herdenken en eren de slachtoffers uit 
de Tweede Wereldoorlog, maar ook al die Nederlandse soldaten die hun leven 
gaven in de afgelopen zeventig jaar. Voor sommigen van ons zijn er onder hen 
vrienden of familieleden. Vrienden of familieleden die voor jou onvervangbaar 
zijn
en waaraan je vandaag met verdriet in je hart terugdenkt. Ik herinner me een 
inscriptie die ik eens las op een steen op de oorlogsbegraafplaats in Nagaland 
(een deelstaat in het noordoosten van India). Op de steen stond: ‘Wij geven ons 
vandaag voor jullie morgen.’ Prachtige woorden, die me erg raken. Op deze 
dag van dodenherdenking, gaan mijn gedachten als vanzelf ook uit naar al die 
mensen die stierven voor hun geloof. Heiligen. Mensen die van grote invloed 
zijn geweest op mijn (geloofs)leven. Schiet er iemand in jouw gedachten? Sta 
vandaag ook eens bij hem of haar stil. Als christenen mogen we weten dat hun 
dood kostbaar is in de ogen van de Heer. Laten we vandaag eren en herinneren; 
hen die hun leven gaven voor onze morgens hier op aarde én hen die stierven 
met als doel dat velen een eeuwig huis in de hemel mogen hebben.

Zingen: Psalm 116:1, 7, 8

donderdag 3 mei

Lezen: Johannes 20:19-23
Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo 
zend ik jullie uit.’
Johannes 20:21

Ben ik gezonden?
‘Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij zond, zend ik jullie uit.’ Jezus zegt deze 
woorden vlak voordat hij de twaalf discipelen uitzendt. Maar deze woorden 
gelden niet alleen op dat moment en niet alleen voor de discipelen: alle gelo-
vigen worden door Hem uitgezonden! Als Gods Geest in ons werkt, worden we 
gezonden. Als gemeenschap van gelovigen, de kerk, zijn we ambassadeur voor 
God. In 2 Korintiërs 5 vers 20 lezen we: ‘Wij zijn gezanten van Christus, God doet 
door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.’ 
Een ambassadeur wordt van het ene land naar het andere land gestuurd. Hij 
vertegenwoordigt degene die hem gezonden heeft en handelt in zijn of haar 
opdracht. Zo zijn wij vertegenwoordigers en ambassadeurs van Christus. We zijn 
door Hem afgevaardigd met de opdracht het evangelie te verkondigen. En juist 
nu, in onze postmoderne wereld, met alle kansen die ook
internet ons biedt, zijn de mogelijkheden daartoe geweldig groot. We hoeven 
zelfs onze landsgrenzen niet meer over om in contact te komen met mensen 
met een ander geloof of cultuur. Dat was vroeger wel anders. Wees dapper, 
word ambassadeur van Christus en deel je geloof door woorden en daden.

Zingen: Psalm 96:1, 2, 8



zondag 6 mei

Lezen: Johannes 13:31-35
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moe-
ten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie 
mijn leerlingen zijn.
Johannes 13:34-35

Geroepen om te leven in het licht van de Zender
De wet van Mozes geeft als tweede grote gebod dat we onze naasten liefheb-
ben. 1 Johannes 2:7 herinnert ons eraan dat broederlijke liefde een bevel vanaf 
het begin is. Het is een oud gebod dat vernieuwd is. Jezus gaf als nieuwe wet dat 
we van elkaar moeten houden. Een behoorlijke uitdaging in onze postmoderne 
cultuur. In onze cultuur is zelfliefde vaak zo dominant, dat broederliefde mak-
kelijk vergeten wordt. Zelfs als overbodig wordt gezien. Jezus vernieuwde deze 
opdracht. Hij laat het als nieuw gelden, voor nu tot de eeuwigheid. En Hij bena-
drukt dat het een wederzijdse verplichting is: houd van elkáár. Zoals Hij van zijn 
volgelingen houdt, moeten ze ook elkaar liefhebben. Zijn liefde is hét voorbeeld 
en de basis voor naastenliefde. De wereld promoot de liefde voor jezelf, maar 
Jezus wil dat zijn discipelen bekendstaan om hun liefde voor elkaar en anderen. 
Als onze broeders en zusters onze hulp nodig hebben, is dat een gelegenheid 
om hen in liefde te dienen. Als iemand ons benadeelt, is dat een gelegenheid om 
hem te vergeven. Als mensen een andere mening of manier van doen hebben, is 
dat een mogelijkheid om hen te begrijpen. Zo kunnen we leven in het licht van 
onze zending en laten zien dat we Jezus’ volgelingen zijn.

Zingen: Gezang 164

zaterdag 5 mei: Bevrijdingsdag

Lezen: Openbaring 7:13-17
Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen 
van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.
Openbaring 7:17

Het begin van echte vrijheid
Vandaag is het Bevrijdingsdag, een dag waarop Nederland haar vrijheid viert. 
Een belangrijke dag voor het hele land. Als je hebt ervaren wat het is om zonder 
vrijheid te leven, wil je deze dag niet missen. Het markeert een nieuw begin van 
een land dat weer vrijheid kent. Maar die vrijheid is niet vrijblijvend. Veel men-
sen offerden hun leven voor deze vrijheid, voor ónze vrijheid. Een bruggetje naar 
het evangelie is dan snel gemaakt. Jezus Christus werd veroordeeld en stierf in 
onze plaats. Daarmee bevrijdde Hij ons van satan. Vandaag vieren we onze aard-
se Bevrijdingsdag, maar het begin van échte vrijheid is de dag waarop onze Heer 
Jezus Christus terugkomt. Het verzoenend werk van Christus geeft geen ‘gewo-
ne’ vrijheid maar eeuwige vrijheid van de wet van zonde en dood (Rom. 8:1-2). 
Als Hij terugkomt, brengt Hij ons naar een plek waar geen lijden meer is. Geen 
angst of uitbuiting. Het lam van God zal daar onze herder zijn: Hij leidt Zijn volk 
naar waterbronnen. Er zal niet meer gehuild worden, want God zal alle tranen 
afdrogen en er zelfs voor zorgen dat er geen nieuwe tranen komen. Die hemelse 
vrijheid kan niet worden vergeleken met welke vrijheid dan ook hier op aarde. 
Deze boodschap mogen we delen, om ook anderen te bevrijden! Het evangelie 
van ware vrijheid door Christus.

Zingen: Liedboek 435



dinsdag 8 mei

Lezen: Daniël 3:15-18
Maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende 
oven gegooid. En welke god zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden?
Daniël 3:15b

Je geloof uitdragen
Van 1992 tot1996 was ik student op het Presbyteriaans Theologisch Seminarie 
in Dehra Dun, een stad in het noorden van India. Elk jaar in oktober hielden we 
met alle studenten een evangelisatieactiviteit. Tijdens één van die jaren was 
ik met iemand in de ‘heilige’ steden Haridwar en Rishikesh. Dit zijn belangrij-
ke plaatsen voor hindoes en beroemde toeristische trekpleisters. Hier vind je 
de mooie rivier de Ganges, de kleurrijke en overvolle markten, uitzicht op het 
Himalaya-gebergte, hindoekloosters en hindoetempels. Een goede plek om 
van Christus te getuigen. Op een dag deelden we bijbels uit aan de mensen 
daar. Jonge hindoes pakten de bijbels en christelijke boeken af en sloegen mijn 
metgezel. Op een andere plek werden we uitgescholden en gewaarschuwd om 
niet terug te komen. We ontsnapten aan stokslagen omdat we ons verweerden 
en wegrenden. Dit herinnert me eraan hoe moeilijk het is om van Christus te 
getuigen tegenover niet-christenen. In het boek Daniël lezen we een krachtig 
getuigenis van drie geloofshelden (Sadrach, Mesach en Abednego). Ze wilden 
niet buigen voor de afgod, zelfs niet onder bedreiging van verbranding in de 
brandende oven. Ze droegen hun geloof uit en werden enkele van de meest 
krachtige getuigen in de bijbelse geschiedenis. Laten we van hen leren!

Zingen: Liedboek 442:1, 2, 5, 6

maandag 7 mei

Lezen: Matteüs 5:14-16
Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop de berg ligt, kan niet verbor-
gen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een koren-
maat te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder 
die in huis is.
Matteüs 5:14-15

Getuigen van Christus door je daden
Er zijn veel toegewijde christenen die met woorden en daden getuigen van 
Christus. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die claimen Christus te volgen, maar 
in hun leven niets daarvan laten zien. Jezus verwacht dat elke christen een licht 
is in de wereld. Hij roept ons op: Laat je licht schijnen voor de mensen! Als chris-
ten worden er goede daden van je verwacht. Die goede daden laten iets van 
Christus zien en zijn een goede manier om mensen naar Christus te leiden. Een 
bekende, Indiase ‘profeet’ van de twintigste eeuw, Mahatma Gandhi, zei het als 
volgt: ‘Christus bevalt mij, maar christenen niet. Jullie lijken niet op Hem.’ Het 
is triest om te weten dat iemand die waardering voor Christus heeft, Hem niet 
kan omarmen vanwege zijn volgelingen… Of we het nu willen of niet, zo worden 
we door mensen beoordeeld. Mensen lezen als het ware onze levens. Dus wij 
christenen moeten Hem laten zien, altijd en overal. Dan zullen mensen op aarde 
de Vader in de hemel prijzen. Wat kunnen anderen aflezen aan jouw leven?

Zingen: Liedboek 481



donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag

Lezen: Johannes 14:1-4
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. (…) Wanneer ik een plaats 
voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me mee nemen, 
en dan zullen jullie zijn waar ik ben.
Johannes 14:1,3

Een hemelse erfenis
Vlak voordat Jezus teruggaat naar zijn Vader, spreekt Hij zijn discipelen toe met 
deze woorden. Het zijn rijke woorden van troost. Nadat de discipelen alle hoop 
zijn verloren op een koninkrijk op aarde, belooft Jezus hun een geestelijke en he-
melse erfenis. Hij vertelt hen dat Hij naar een plek gaat vol van Gods heerlijkheid 
én dat daar ook plaats voor hen is. Wat een troost! De hemelvaart van Jezus is 
geen blijvende scheiding van Hem, integendeel. De hemelvaart van Jezus mar-
keert het begin van Zijn terugkeer in volle glorie! Dit betekent dat alle gelovigen 
de zegen ontvangen bij de openbaring op de laatste dag. In Handelingen 1:11 
lezen
we: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie mid-
den in de hemel is opgenomen, zal
op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’ 
De christelijke hoop op Zijn terugkeer is niet tevergeefs! Als Jezus met zijn glorie 
terugkomt op aarde zal Hij zijn volk ontvangen op een plaats die Hij heeft voor-
bereid. Op die
belofte mogen we rekenen.

Zingen: Gezang 115

woensdag 9 mei

Lezen: 2 Korintiërs 3:1-6
U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven,
maar voor iedereen te zien en te lezen: u
bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld.
2 Korintiërs 3:2-3a

Hoe het evangelie ons verandert om anderen te veranderen
Jagat Singh Timung was een veteraan uit het Indiase leger. Tijdens de Indo-Pa-
kistaanse oorlog in 1971 raakte hij ernstig gewond aan zijn voet en daarop kreeg 
hij ontslag uit het leger. Jagat kon deze gebeurtenis moeilijk verwerken en raak-
te verslaafd aan alcohol en gokken. Zijn slechte leefgewoontes verwoestten zijn 
leven compleet. Net op het moment dat hij de wanhoop nabij was, kwam hij via 
mede-veteraan Sawnga (die later dominee werd) in aanraking met het evangelie 
en Christus’ genade. Vanaf dat moment veranderde zijn leven volledig, want het 
evangelie veranderde hem. Zijn bekering en zijn leven werden een levende ge-
tuigenis, voor iedereen zichtbaar! Jagat had geen opleiding en geen vak geleerd, 
maar door zijn nieuwe leven werd hij een self made evangelist. Al snel ging hij 
ook voor onze kerken aan de slag. Hij deelde zijn bekeringsverhaal openlijk met 
iedereen die het maar horen wilde: zijn familie, nabije vrienden en zijn buren. En 
mensen kwamen tot geloof. Ik geloof dat we als christenen meer mensen nodig 
hebben zoals Jagat Singh Timung. Mensen die door hun leven getuigen van 
Christus. Je hebt geen omhaal van woorden nodig. Laat je leven voor zichzelf 
spreken. Is jouw leven een getuigenis van Christus?

Zingen: Liedboek 402:1, 10



zaterdag 12 mei

Lezen: 1 Petrus 1:3-5
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhar-
tigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus 
Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.
1 Petrus 1:3

Levende hoop
Elke keer als ik de woorden ‘levende hoop’ in de Bijbel lees, ontvang ik troost 
en vrede in mijn hart door de hemelse erfenis die Jezus mij met deze woorden 
belooft. Als dominee verhuis ik regelmatig met mijn gezin om mijn bediening 
te volgen. In noordoost India is het gewoon dat een dominee om de vijf jaar 
verhuist. Het steeds verhuizen verstoort de ontwikkeling van mijn kinderen, die 
ik als mijn belangrijkste erfenis zie. Maar dan klinken de woorden uit 1 Petrus 
1:3 en de verzen erna. Die vertellen ons dat de wedergeboorte in Christus ons 
een nieuwe erfenis geeft die nóóit zal verwelken, bederven of afsterven. Deze 
gedachte geeft mij een immense vreugde in mijn leven als christen. Ik weet dat 
al mijn zwoegen en werken voor de Heer niet voor niets is, maar dat het resul-
taat van mijn werk op de jongste dag wordt geopenbaard. Dit biedt het leven, 
als wedergeborene in Christus, een heel
ander perspectief. We kunnen als christenen onze aardse bezittingen omzetten 
in werkelijke rijkdom! In dat verband zou het goed zijn om te overwegen onze 
welvaart in te zetten om mensen voor Christus te winnen, zodat zij de eeuwige 
erfenis van God mogen ontvangen. Want de bijbel zegt: ‘Eer de Heer met je al je 
rijkdom.’ (Spr.3:9)

Zingen: Liedboek 473:1, 2, 4

vrijdag 11 mei

Lezen: 2 Korintiërs 5:1-5
Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt af-
gebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden 
gemaakte woning in de hemel.
2 Korintiërs 5:1

De hoop van het eeuwige thuis
Het verlangen om voor altijd in een permanent huis te wonen, was in de tijd van 
mijn voorouders nog groter dan nu. In India is er een gezegde: ‘Als men naar 
de stad des doods verhuist, leeft men daar in een houten huis met een gladde 
planken vloer en met voldoende gezond voedsel te eten.’ Ik kan mij voorstellen 
wat ze met dit gezegde bedoelen, want mijn voorouders leefden een nomadisch 
leven. Zij leefden in de natuur en van de natuur. Het eten voor morgen en over-
morgen was altijd onzeker. Zij leefden in huizen, gebouwd van bamboe, riet en 
palen. Deze huizen zijn in de winter extreem koud en niet bestand tegen stor-
men en hevige regenval. Om die reden zal een permanent, stevig gebouwd huis 
veel voor hun betekend hebben. Maar wat is een stenen, stevig
huis in vergelijking met een eeuwig huis in de hemel?! Het is een feit dat, hoe 
sterk ons huis hier op aarde ook mag zijn, het niet even langdurig en mooi is als 
het eeuwige thuis dat God voor zijn kinderen heeft voorbereid. Ons leven hier is 
een plek om ons voor te bereiden op een betere plaats: ons eeuwige thuis. Dat 
huis is niet door mensenhanden gebouwd, maar door God. Dat is de verwach-
ting van waaruit we mogen leven. Wat een hoop geeft dat!

Zingen: Gezang 114:1, 5



maandag 14 mei

Lezen: Romeinen 12:9-18
Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.
Romeinen 12:15

Wees blij met wie zich verblijden
Als we werkelijk van iemand houden, hebben we interesse in de blijdschap en 
de zorgen van die persoon. Maar de bijbelse opdracht uit Romeinen 12 gaat 
dieper dan dat, dieper dan we misschien verwachten. In het vervullen van deze 
opdracht is relatie de sleutel. Die relatie is niet beperkt tot onze bloedverwanten 
of naaste vrienden. Nee, de opdracht gaat verder. Het vereist dat we bereid zijn 
relaties aan te gaan met mensen in lagere posities. Dit gaat over vriendelijk zijn 
tegen anderen zonder dat zij je iets teruggeven. Sinds mensenheugenis is het 
in mijn cultuur de gewoonte dat, als iemand gestorven is, je vrijwillig het graf 
graaft en een condoleancebijeenkomst bijwoont van drie dagen. Bij een zwaar 
ziekbed blijven de jongeren bij de familie voor ondersteuning en troost. Dit is de 
Indiase manier van rouwen met de rouwenden, niet eens gebaseerd op bijbelse 
principes. In de Indiase cultuur delen we in blijdschap door mensen te bezoeken, 
door samen van een maaltijd te genieten. Maar in de werkelijke bijbelse beteke-
nis schieten we tekort in het blij zijn met de verblijden en in het rouwen met de 
rouwenden. Omdat we leven in een wereld van groeiende concurrentie, heb-
zucht en jaloezie. Het is nog slechter als mensen anderen die in de problemen 
zitten, verachten. Dit staat haaks op de bijbelse opdracht. Verheugen wij ons 
echt met hen die verheugd zijn en delen wij echt in het verdriet van de treuren-
den?

Zingen: E&R 323 /Liedboek 441:1, 10, 11

zondag 13 mei

Mattheus 5:14-16
Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer 
bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Mattheus 5:16

Blijf in de kracht van het geloof
Een van mijn kerkleden vertelde me dat haar zakenpartner vindt dat boeddhis-
ten beter zijn dan christenen. Volgens haar zakenpartner leven christenen niet 
volgens de Bijbel en zijn boeddhisten meer toegewijd aan hun religie: ze zijn 
eerlijker en meer oprecht dan christenen. Boeddhisten bedriegen je niet, chris-
tenen wel. Toen ik terugdacht aan dit gesprek, kwam er een vraag bij
mij boven: Hoe kan ik het beste Zijn licht voor de mensen laten schijnen? Ik weet 
dat religie geen lege, loze naam mag zijn. Ik ben er ook van overtuigd dat je van 
religie geen beroep moet maken. Maar opnieuw nadenkend over dit gesprek 
realiseerde ik me hoe vaak ik tekort ben geschoten in het blijven bij de kracht 
van het geloof. Blijven bij de kracht van het geloof is niet een optie. Het is de 
regel die we moeten volgen. Het is waar dat we ernaar moeten streven God te 
verheerlijken door ons leven. Maar dat is niet alles wat de
Bijbel van ons vraagt. Sterker nog: het belangrijkste is dat we alles moeten doen 
om anderen de glorie van God te laten zien. Laat je licht schijnen voor de men-
sen, opdat ze jouw goede daden zien en je Vader in de hemel zullen prijzen. Om 
wiens levenshouding prijs jij de Vader in de hemel?

Zingen: Liedboek 313:1, 2, 6, 7



woensdag 16 mei

Lezen: 1 Johannes 1:5-9
Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met 
elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn zoon, ons van alle zonde.
1 Johannes 1:7

Onderhoud de broederband 
Christenen worden opgeroepen tot een onderlinge band. Om van elkaar te 
leren, elkaar te vermanen en om samen psalmen en liederen te zingen die de 
Heilige Geest ingeeft (Kol. 3:16). Ik zie dat de echte onderlinge band met onze 
christelijke broeders en zusters overal minder wordt. Dat geldt ook voor de 
ijver voor de gezamenlijke aanbidding van God. Veel mensen in Azië en Europa 
vinden onze aanbiddingsbijeenkomsten saai en ouderwets, ze passen niet in de 
moderne tijd. Maar kan het ook zo zijn dat we het doel van het samenzijn niet 
goed begrijpen? Dr. R.C. Sproul, een Amerikaanse theoloog en schrijver, stelt 
dat aanbidding niet gaat om het gelukkig maken van mensen, maar om het 
verheerlijken van God. De postmoderne mens
is zo zelfgericht en egoïstisch dat God vaak vergeten wordt. Het christelijke prin-
cipe van heiligheid komt van God. Omdat
wij het fundament van de heiligheid van Hem ontvangen, horen wij een heilig 
en rechtvaardig leven te leven. Als we wandelen met Gods heiligheid en blijven 
leven in Gods licht, zullen we elkaar wederzijds opbouwen. Bij zending moeten 
we niet alleen denken aan mensen buiten de kerk, maar ook aan de mensen ín 
de kerk. Ook als kerk moeten we blijven wandelen in het licht. We kunnen elkaar 
daarin als geloofsgenoten opbouwen en zo bijdragen aan de bouw van Gods 
Koninkrijk.

Zingen: Psalm 133

dinsdag 15 mei

Lezen: Jacobus 1:22-27
Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen 
bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.
Jacobus 1:27

Een ware godsdienst
Toen ik in Nederland was, viel me op dat elk gezin wel een geadopteerd kind op 
afstand heeft. Ik sprak met mensen die een adoptiekind hadden in Zuid-Afri-
ka, Sri Lanka en India. Dat maakte veel indruk op mij. Ik geloof dat ze dit doen 
vanuit hun liefde voor God. In een andere situatie hield ik een interview met 
zeven atheïsten. Een van hen vertelde mij dat hij niet in God gelooft. Voor hem 
is ware godsdienst humanitaire hulp verlenen. Hij vertelde ook dat hij zich geen 
leven kan voorstellen zonder de armen en mensen in nood te helpen. Ik weet 
dat deze jonge man uitzonderlijk is. Men kan deelnemen aan religieuze rituelen, 
zonder daarbij zijn hart te laten spreken. Maar dat past niet bij een echt leven 
met God. We hoeven geen zendelingen te worden en geografische en culturele 
grenzen over te steken, maar het is wel mogelijk missionair te zijn door Christus 
aan mensen in nood te laten zien. Als christenen past het ons mensen in nood 
te helpen, te verzorgen en hulpvaardig te zijn waar nodig. En het is daarbij even 
belangrijk hen te vertellen waarom we het doen. Omdat Christus’ liefde ons 
daartoe aanspoort! Zo kunnen we in al ons doen en laten getuigen
van Hem.

Zingen: Psalm 146:3, 5, 6, 7



vrijdag 18 mei

Lezen: Efeziërs 4:22-24
Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de 
oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen. 
Efeziërs 4:21b-22

Een nieuwe houding
Toen ik in de bovenbouw van de middelbare school zat, had ik een vriend die 
verslaafd was aan drugs. Op het moment dat hij Gods genade en verlossing ont-
ving, besefte hij hoe slecht zijn verslaving was. Daarom besloot hij te stoppen 
met de drugs en zichzelf te beschermen tegen zijn verlangen. Hij sloot zichzelf 
op in zijn kamer en vroeg zijn ouders om hem daar eten en water te geven. Na 
een aantal maanden was hij volledig afgekickt. We studeerden ongeveer twee 
jaar samen en ik heb hem in die tijd nooit meer naar drugs zien grijpen. Hij werd 
een andere persoon toen de geest van Christus in hem kwam wonen. Zijn geest 
en denken waren compleet veranderd. Zijn enige wens was zijn slechte gewoon-
ten te overwinnen en deze te vervangen door het goede. Op een keer kwamen 
zijn oude vrienden langs en ze probeerden hem over te halen weer drugs te pro-
beren. Maar hij weigerde en zei: ‘Dat kan ik niet. Ik ben er niet meer toe in staat.’ 
God neemt er geen genoegen mee dat we onze oude verdorven natuur achter 
ons laten. Hij wil dat we een nieuwe natuur aannemen en leert ons dat we dat 
alleen kunnen dankzij Gods genade. Pas dan kunnen we echt getuigen van
Hem! Wat heb jij door Gods Geest achter je kunnen laten?

Zingen: Gezang 158

donderdag 17 mei

Lezen: Filippenzen 3:17 – 4:8
Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan (...) alles wat deugdzaam is 
en lof verdient.
Filippenzen 4:8

Pas op wat je denkt
Ik herinner me nog goed dat ik een keer samen met een vriend een avondwan-
deling maakte in de stad waar ik studeerde. De avond was dé tijd waarop de 
meeste jonge mannen en vrouwen met al hun schoonheid zich verzamelden in 
de snackbar. Toen we langs de bar liepen, zag mijn vriend een prachtige vrouw 
en merkte schertsend op: ‘Ik kan me goed voorstellen waarom David overspel 
pleegde met de vrouw van Uria.’ Ik snap best wat hij bedoelde. Menselijke daden 
worden bestuurd door gedachten, in de Bijbel ‘hart’
genoemd. Jezus zegt in Marcus 7:20-23: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem 
onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedach-
ten, ontucht, diefstal en moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, 
losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen 
komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.’ De gedachte is er voordat 
de zonde er is. Als al onze boosaardige daden van binnenuit komen, moeten we 
Paulus’ aanmoediging om in ons hart aandacht te
schenken aan alles wat deugdzaam is en lof verdient, serieus nemen. Tenslotte 
is dat de kortste weg naar heiligheid en rechtvaardigheid. Bovendien is dat de 
beste manier om het goede nieuws van Christus te laten zien. Het ontwikkelen 
van goede gedachten is een goede gewoonte die elke christen zich kan aanle-
ren. Want wat in onze gedachten is, doet er toe.

Zingen: Opwekking 389 / Psalm 51:5



zondag 20 mei: Eerste Pinksterdag

Lezen: Handelingen 2:1-13
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
Handelingen 2:1-2

Eén van geest op een Pinksterdag
In 2010 vierden de evangelische en gereformeerde kerken in India samen het 
‘Eeuwfeest van het evangelie’. Daarmee herdachten ze dat het evangelie hon-
derd jaar geleden in het zuiden van Manipur, een staat in India, werd gebracht. 
Ter gelegenheid van de viering vormden de jongeren van de gezamenlijke 
kerken een duizendstemmig koor. Het was heel aangrijpend om te horen hoe 
duizend jongeren met verschillende kerkelijke achtergronden eenstemmig het 
Halleluja zongen. Terwijl ik naar dat koor luisterde, stelde ik me voor hoe men 
in de hemel zou meezingen met dit koor. Ik verlang naar het moment waarop 
niets er meer toe doet en alle gedachtes, verlangens en wensen van christe-
nen wereldwijd gericht zijn op dat Ene doel. Het moment waarop alle gebeden 
en lofprijzingen zich samenvoegen en iedereen God prijst. Dat is het moment 
waarop Gods Geest het gemeenschappelijk geloof zal zegenen. De 120 mensen 
(Han. 1:15) die op die Pinksterdag eensgezind wachtten op de Heer, ervoeren 
zijn geestelijk zegen. De uitstorting van de Heilige Geest was een belofte. Maar 
Hij kwam naar de mensen die op de beloofde Trooster wachtten op de daartoe
bestemde tijd en plaats. Ook nu mogen christenen elke zegen die ze van de 
Heilige Geest nodig hebben ontvangen als ze met één stem spreken. Maar het is 
belangrijk dat we eensgezind blijven en samen één ding van God verlangen.

Zingen: Gezang 71

zaterdag 19 mei

Lezen: Romeinen 12:1-2
Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf 
als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is 
de ware eredienst voor u.
Romeinen 12:1-2

Een leven dat geschikt is om van het evangelie te getuigen
Gogotri, de bron van de rivier de Ganges, is voor hindoes een heilige plaats. Elk 
jaar maken veel mensen vanuit hun religieuze overtuiging een pelgrimsreis hier 
naartoe. Omdat hindoes die plaats en de rivier als heilig beschouwen, komen 
veel hindoes er een heilig bad te nemen. Ze geloven dat ze door in de Ganges te 
baden, worden gereinigd van al hun vuiligheid en zonden. Voor iemand die geen 
hindoe is, is het moeilijk te geloven dat morele onreinheid kan worden wegge-
wassen door water. Morele vuilheid is het resultaat van de innerlijke gezindheid 
die mensen tot allerlei slecht gedrag aanzet. In de eerste elf hoofdstukken van 
Romeinen beschrijft de apostel Paulus de natuurlijke mens en legt hij uit hoe 
God redding biedt. In hoofdstuk 12 vraagt hij de gelovigen hun lichaam als een 
levend offer aan te bieden in plaats van dieren te offeren, zoals dat in het Oude 
Testament gebeurde. Ook roept hij
de gelovigen op hun lichaam in dienst van God te stellen en hun gezindheid te 
vernieuwen. Zo’n manier van leven past bij het evangelie dat elke christen moet 
uitdragen, niet zozeer met woorden maar met daden. Gelovigen moeten leven 
in het licht van hun roeping!

Zingen: Liedboek 473:1,5,10



dinsdag 22 mei

Handelingen 2:43-45
Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeen-
schappelijk.
Handelingen 2:44

Een gemeenschap waarin mensen met delen
Mijn cultuur, de Hmar cultuur, staat bekend om zijn gastvrijheid. Men zou zelfs 
z’n laatste kip nog weggeven. Hoewel in mijn cultuur de mensen niet alles ge-
meenschappelijk bezitten, delen ze wel veel met hun naasten. Zo brengen boe-
ren de eerste vruchten van hun land naar de kerk als offer. En daarna delen ze 
wat van die eerste vruchten met hun naaste. Omgekeerd zal de naaste hetzelfde 
doen als hij de oogst binnenhaalt. Het is ook normaal om vruchten van de buren 
gratis mee te pakken als je die nodig hebt. Daarnaast
is er de praktijk van het ‘Bufak Inlawm’, wat ‘gemeenschappelijke maaltijd’ 
betekent. Vrienden van de familie of buren brengen dan hun eigen eten mee 
om samen op te eten als groep. Iedereen mag eten, zoveel als hij of zij op kan. 
Dit is een eeuwenoud gebruik dat nog stamt uit de tijd van het animisme. In de 
moderne wereld is die gemeenschappelijkheid vaak ver te zoeken. Mensen zijn 
meer gericht op het eigen belang dan op het belang van de gemeenschap. De 
situatie die Handelingen beschrijft, is eigenlijk ideaal.
Gelovigen die alles gemeenschappelijk hadden en alles met elkaar deelden. Als 
je het leven in Christus met elkaar gemeenschappelijk
hebt, ga je als vanzelf met elkaar delen. Ik bid dat die geest in onze levens mag 
heersen. Dan kunnen mensen het verschil zien met de wereld die vooral op zich-
zelf gericht is en God de Vader erom prijzen!

Zingen: Liedboek 320

maandag 21 mei: Tweede Pinksterdag

Lezen: Psalm 133
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!
Psalm 133:1

Getuigen van eenheid
Elk jaar spaart mijn moeder wat geld bij elkaar voor onze jaarlijkse traditie: een 
gezamenlijke maaltijd met alle kinderen en kleinkinderen. Zodra ze genoeg 
heeft, prikt ze een datum en nodigt ze ons allemaal uit voor een uitgebreid di-
ner. We gebruiken deze speciale avond voor een familiereünie en hebben volop 
plezier samen. Ook wordt er tijdens zo’n avond altijd gesproken over het geloof. 
Voordat we samen eten houden we een gezamenlijke bijbelstudie en delen 
mijn ouders belangrijke lessen uit de Bijbel met ons. Mijn moeder herinnert ons 
er altijd aan dat we niet bij God vandaan moeten dwalen, wat voor beroep of 
bezigheden we
ook hebben. Het is fijn om zo een dag te reserveren en door te brengen met fa-
milie of vrienden. Het valt me op dat Europeanen hiervoor meer mogelijkheden 
hebben dan de mensen in Manipur, waar ik vandaan kom. In 1 Korintiërs 10:31 
staat dat we alles moeten doen tot eer van God. Vandaag is het in Nederland 
Tweede Pinksterdag. Voor de meeste mensen is dit een vrije dag, met de
mogelijkheid om familie of vrienden te bezoeken. Misschien heb je plannen om 
een picknick of barbecue te houden. Of ga je erop uit, een dag fietsen of wande-
len. Denk je er ondertussen ook aan deze vrije dag te benutten om de eenheid in 
Christus uit te dragen? Is vandaag een kans om daarvan te getuigen?

Zingen: Gezang 167



donderdag 24 mei

Lezen: Romeinen 12:9-13
Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 
Heb elkaar lief met de innige
liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.
Romeinen 12:9-10

Goed zijn voor anderen
In de vroege kerk zien we dat gelovigen alles gemeenschappelijk hadden en 
veel met elkaar deelden. Hun motivatie om elkaar te helpen was groot, niet te 
vatten. Hun eenheid in Christus ging zo ver dat ze bereid waren zelfs hun bezit af 
te staan om daarmee anderen in nood te helpen. Ik weet niet hoe u die eenheid 
ervaart. Wat ik wel weet is dat wij als christenen samen een familie  vormen. Die 
band vraagt dat we onszelf aan elkaar geven in broederlijke liefde, de ander ho-
ger achten dan onszelf. Dat klinkt misschien nog best haalbaar, maar is het ook 
mogelijk als je de ander helemaal niet kent? Waarom koppelt Christus deze eis 
aan de christelijke verantwoordelijkheid om elkaar lief te hebben? Elkaar hoog-
achten, delen met het volk van God en gastvrijheid zijn de zichtbare aspecten 
van onze geestelijke toewijding en onze ijver voor God. Het lijkt heel erg moeilijk 
en misschien bijna onmogelijk om de ander werkelijk hoger te achten dan jezelf. 
Toch was het Jezus’ tweede grote gebod van het nieuwe gebod dat Hij gaf. Maar 
is dit echt mogelijk? ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen 
mogelijk.’ (Mat. 19:26) Voor de natuurlijke mens is deze manier van leven mis-
schien niet haalbaar, maar met God aan onze zijde kunnen we dit wel!

Zingen: Liedboek 78:1

woensdag 23 mei

Lezen: Handelingen 2:29-42
Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een 
gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.
Handelingen 2:42

Een gemeenschap van gelovigen
Onze cultuur verandert snel en brengt ontelbare uitdagingen mee voor de kerk. 
Het lijkt er daarbij op dat er voor het bijbelse principe, om als gelovigen samen 
een gemeenschap te vormen en God te eren, steeds minder draagvlak is. Ik zie 
dat de huidige generatie andere prioriteiten stelt dan het samenzijn met gelo-
vigen. Hoe rijmt dat met Gods wil? Hij wil dat wij als zijn volgelingen toegewijd 
zijn aan Hem en aan onze geloofsgenoten, onze broeders en zusters. De eer-
ste christenen in Antiochië vormen hierin een uitstekend voorbeeld. Ze waren 
toegewijd aan de leer van de apostelen en aan hun onderlinge band. Samen 
vormden ze een hechte gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan 
gebed. Ook prijst het boek Handelingen hun betrokkenheid op elkaar en hun 
eensgezindheid in religieus en geestelijk opzicht. We weten niet zeker wat het 
‘breken van het brood’ in deze tekst betekent: de viering van het Avondmaal 
of een gewone maaltijd. Zelf denk ik dat zij samen het Avondmaal vierden om 
daarmee de genade en zegen van God te verkondigen. Hun standvastigheid in 
het geloof en de leer en meer nog, de manier waarop zij hun geloof omzetten 
in daden, vind ik bewonderenswaardig. Ze laten de wereld achter zich om een 
christelijke gemeenschap te vormen die heilig en acceptabel is voor God. Daarin 
kunnen wij van hen leren.

Zingen: Gezang 119



zaterdag 26 mei

Lezen: 1 Petrus 4:8-11
Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles 
tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor 
eeuwig. Amen.
1 Petrus 4:11b

Gods genade toedienen
Elke christen is geroepen om te dienen. Maar als we aan de christelijke bedie-
ning denken, gaan onze gedachten vaak als eerste uit naar voorgangers, evan-
gelisten, zendelingen, ouderlingen en diakenen. Dat is niet verkeerd. Zij zijn 
dienaren van God aan wie een speciale taak in de kerk is toevertrouwd. Maar 
deze mensen kunnen niet alles doen namens de kerkleden. Bovendien, God 
vraagt van élke christen dat hij of zij de door Hem gegeven verantwoordelijkheid 
uitvoert. Daarvoor rust Hij elke gelovige uit met speciale gaven. Deze moeten 
gebruikt worden om anderen te dienen, niet omdat dat verplicht is, maar uit 
liefde. God vraagt daarbij niets wat boven ons kunnen uitgaat, alleen zoveel 
als waar Hij ons kracht voor geeft. Lees ook de gelijkenis van Jezus in Matteüs 
25:14-30: ‘Aan de een gaf hij vijf talent, aan de ander twee, en aan nog een ander 
één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij.’ (vers 15) Het doel van anderen 
dienen is God verheerlijken. Wij moeten Christus bekend maken met onze mond 
en Hem prijzen. Maar wat wij belijden, moet ook zichtbaar zijn in wat we doen. 
Wie zou jij kunnen dienen?

Zingen: Liedboek 92:1, 2, 3

vrijdag 25 mei

Lezen: Handelingen 2:46-47
Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij 
elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.
Handelingen 2:46

Ware vreugde in Christus vindt uitdrukking in het liefhebben van 
elkaar
De mensen uit de bijbeltekst van vandaag waren zeer gelukkig. Ze ontmoetten 
elkaar in de tempelhof. Ze braken met blijdschap en een oprecht hart het brood, 
en hielden maaltijden bij elkaar thuis. Dereck W.H. Thomas, een Engelse theo-
loog, merkt op dat deze mensen geluk vonden, terwijl dat al sinds de zondeval 
een probleem was. Door de eeuwen heen is de mensheid blijven zoeken naar 
geluk. Sommige mensen hebben er alles voor over om een rein leven te lei-
den op weg naar geluk, inclusief allerlei vormen van zelfkastijding. Toch vindt 
niemand een permanente bron van vreugde buiten God om. De vreugde van de 
eerste gemeente kwam voort uit God, door het werk van de Heilige Geest. Elke 
dag breidde de vreugde én de gemeente zich uit. Elke dag werden er nieuwe
gelovigen aan de gemeente toegevoegd! Deze mensen voelden zich onderling 
verbonden en hadden een gezamenlijk doel en een gezamenlijke identiteit: ze 
waren nieuwe mensen in Christus. Deze groep gelovigen onderscheidde zich 
van de wereld door hun doen en laten: door hun karakter. Ze gaven zichzelf aan 
Christus en wijdden elk aspect van hun leven aan Hem. We kunnen daarin van 
hen leren. Dit is hoe een kerk een gemeenschap moet vormen.

Zingen: Psalm 100



maandag 28 mei

Lezen: Handelingen 5:1-11
Daarop zei Petrus: ‘Hoe heb je durven besluiten om de Geest van de Heer te 
trotseren? Kijk, degenen die je man begraven hebben staan voor de deur, en ze 
zullen ook jou naar je graf dragen.’
Handelingen 5:9

Een bedreiging voor de gemeenschap
De gemeente in Handelingen is een mooi voorbeeld van een missionaire ge-
meenschap. Het is een gemeenschap die erop gericht is om vanuit het geloof 
te delen met anderen. Jeff Vanderstelt, een Amerikaanse spreker, schrijver en 
kerkelijk opbouwwerker, omschrijft een missionaire gemeenschap als ‘een groep 
gelovigen die samenleven als een familie en God als hun Vader zien omdat ze 
geloven in Jezus en in herstel door de Heilige Geest.’ Echter, ook onder oprechte 
gelovigen die samenleven, kunnen ontrouwe gelovigen schuilen. Deze mensen 
zijn een bedreiging voor de gemeenschap. Ananias en Saffira zijn hiervan een 
voorbeeld. In een tijd
waarin alle gelovigen hun bezittingen deelden, bracht dit echtpaar slechts een 
deel van hun geld aan de voeten van de apostel. Ze waren daarmee oneerlijk 
en gaven zichzelf niet volledig aan hun geloofsgenoten. Ook dachten Ananias 
en Saffira dat ze God wel konden misleiden, net zoals ze daarin slaagden bij 
mensen. De zonde van dit echtpaar is niet alleen dat ze het geld voor zichzelf 
hielden, maar ook dat zij samen afspraken om de Geest van God op de proef 
te stellen… Daarmee lieten ze de kans voorbij gaan om écht te ervaren wat het 
betekent om deel te zijn van een familie van medegelovigen, van Gods familie. 
Dat leven biedt liefde, maar vraagt ook offers.

Zingen: Liedboek 423

zondag 27 mei

Lezen: 1 Johannes 4:10-12
Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons 
en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.
1 Johannes 4:12

Gods Geest komt in actie wanneer wij andere mensen liefhebben
In 2014 werd één van onze hindoe-bekeerlingen gebeten door een slang. Voor-
dat we het ziekenhuis konden bereiken, overleed hij. Het slangengif was hem 
fataal geworden. Ik kende deze man persoonlijk, omdat hij vaak hielp bij het 
praktische kerkenwerk in mijn gemeente. Op zijn begrafenis, die christelijk was, 
waren ook zijn broers, zussen en ouders aanwezig en zij voelden ter plekke de 
liefde die de gelovigen onderling met elkaar deelden. Dat maakte geweldig veel 
indruk op hen. Ze vergeleken dit met wat zijzelf
praktiseerden in het hindoeïsme en ontdekten dat het christendom met de 
christelijke liefde hen veel meer te bieden had. Hoe bijzonder: deze mensen 
ervoeren Gods liefde door het zien van de liefde tussen christelijke broeders en 
zusters op de zwartste dag van hun leven. Ze zeiden: ‘Jullie christenen zijn geze-
gend en we willen deel uitmaken van jullie gemeenschap.’ Prachtig om te zien 
hoe christelijke liefde een getuigenis op zichzelf is en niet-gelovigen kan aan-
spreken. Soms verkondigen we daarmee God en wordt God verheerlijkt zonder 
dat wij het zelf weten!

Zingen: Liedboek 92:3, 4, 5



woensdag 30 mei

Lezen: Handelingen 22:1-16
“Want je zult zijn getuige zijn en aan alle mensen verkondigen wat je gezien en ge-
hoord hebt. Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, 
terwijl je zijn naam aanroept.”
Handelingen 22:15, 16

U zult getuigen zijn voor alle mensen
In 1910 werd in India voor het eerst het evangelie gedeeld met het hoofd en de 
leiders van het dorp Senvon. Nadat zij het evangelie gehoord hadden, riepen ze 
alle dorpelingen bijeen en werd ook aan hen het evangelie voorgelezen. Vanaf 
toen kwamen veel mensen tot geloof en aanvaardden ze Christus als hun verlos-
ser. Al gauw openden de missionarissen scholen en leerden ze de mensen lezen 
en schrijven. Onderwijs werd toen vooral gebruikt om het evangelie te versprei-
den. En met succes: binnen korte tijd verspreidde de
blijde boodschap zich als een lopend vuur onder de naburige dorpen. De mensen 
waren enthousiast om te getuigen van wat ze gezien en gehoord hadden van 
Gods boodschappers. Toen Paulus Christus leerde kennen, werd hij door Ananias 
opgeroepen zich te laten dopen als teken van de wegwassing van zijn zonden. 
Paulus was voorbestemd om te getuigen van alles wat hij gezien en gehoord 
had. Hij werd aangespoord zijn ervaringen te delen met anderen. Op diezelfde 
manier worden wij als geredde zondaren opgeroepen te getuigen van Christus. 
Waar wachten we nog op? We hebben het evangelie gehoord en ervaren de 
goedheid
van de Heer. Dus waarom zouden we onze harten, handen  en stemmen niet 
samenvoegen om de blijde boodschap te verkondigen?

Zingen: Gezang 131:1, 4, 5, 6

dinsdag 29 mei

Lezen: Handelingen 5:37-42
Maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten, of het zou wel-
eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt. (...) Ze lieten hen geselen, bevalen hun 
de naam van Jezus niet meer te gebruiken en lieten hen vrij.
Handelingen 5:39-40

Gods volk houdt niet op van Hem te getuigen
Soms vraag ik mij af waarom elke niet-christelijke religieuze fanaticus graag 
christenen aanvalt. Waarom christenen meer gehaat worden dan anderen. 
Waarom wilde het Sanhedrin de apostelen doden? En dan vers 41: ‘De apostelen 
verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze verne-
dering te ondergaan omwille van de naam van Jezus.’ Verheugd?! Kun je het je 
voorstellen? Dat je als christen vreugde vindt in vervolging? Maar de bron van 
vreugde van de discipelen is Christus’ liefde en genade. ‘Er staat geschreven: 
‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 
Maar wij zegenvieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.’ 
(Rom. 8:36-37). De apostelen waren trouwe volgelingen van Jezus. Ze stopten
niet met onderwijzen en overal waar ze gingen verkondigden ze het evangelie. 
Hun hele leven was missionair en niemand kon hen stoppen! Hoe zit dat bij jou 
en mij? Hoe vaak verkondigen wij het evangelie? Dat wij nu in een andere tijd 
of wereld leven is geen excuus om het te laten. Elke dag moeten wij op een of 
andere manier het evangelie delen. Zo niet in woorden, dan wel in onze daden.

Zingen: Gezang 139:1, 2, 3



donderdag 31 mei

Lezen: Romeinen 1:8-17
Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen 
die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In het 
evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige 
aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’
Romeinen 1:16-17

Wees trots op het evangelie
Altijd als ik aan geloofshelden denk, moet ik terugdenken aan die keer dat ik 
zelf Christus verloochende. Ik zat op een dag in de trein en een groep hindoes 
vroeg naar mijn beroep. Ik was nog jong en onervaren, het was de eerste pe-
riode van mijn bediening. Toen ze mij vroegen of ik een baan had, zei ik ja. Bij 
welke organisatie of welk bedrijf? Ik antwoordde dat ik bij een NGO werkte, een 
niet gouvernementele organisatie. Op dat moment was ik echter als missionaris 
werkzaam aan een zendingsschool in het Himalaya
gebergte. Ik had kunnen zeggen dat ik als leraar op een christelijke school 
werkte. Ik had ook kunnen zeggen dat ik zendeling was. Maar dat deed ik niet. 
Als we antichristenen ontmoeten, is het niet altijd makkelijk om te vertellen dat 
we christen zijn, dat we Jezus volgen. Maar als we ons schamen voor het evan-
gelie, missen we Gods reddende kracht voor de uitverkorenen. Als we met trots 
het evangelie verkondigen, wordt de gerechtigheid van Christus openbaar. Dus 
wees er trots op dat je de blijde boodschap kunt delen. Niet alleen met wat je 
hebt, maar ook met je mond.

Zingen: Psalm 89:1, 7
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